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Mikrobiologiczna transformacja materii organicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOZS.I4B.1291.21

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

Stanisław Pietr

Pozostali prowadzący Stanisław Pietr, Elżbieta Gębarowska, Jolanta Kucińska, Elżbieta Magnucka,
Małgorzata Oksińska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0



2 / 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z rolą zespołów mikroorganizmów jako czynnika kształtującego warunki zrównoważonego
rozwoju oraz procesach transformacji pierwiastków biogennych jak i toksycznych oraz substancji mineralnych
i organicznych.

C2
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych procesów metabolicznych prowadzonych przez drobnoustroje
czynnych w procesach transformacji materii organicznej pochodzenia naturalnego oraz substancji
ksenobiotycznych.

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z eliminacja drobnoustrojów patogenicznych
i fitopatogenicznych

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania mikroorganizmów w produkcji odnawialnych źródeł
energii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe zasady dotyczące systematyki,
występowania oraz aktywności metabolicznej wirusów,
bakterii, archeonów i drobnoustrojów eukariotycznych.

OZ_P6S_WG03 Egzamin pisemny

W2
procesy metaboliczne drobnoustrojów ich rolę
w procesach produkcji energii odnawialnej i eliminacji
zanieczyszczeń środowiska.

OZ_P6S_WG04 Egzamin pisemny

W3
zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów
potencjalnie patogenicznych w odpadach
i w środowisku.

OZ_P6S_WG07 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać prawidłowej oceny aktywność i występowania
drobnoustrojów oraz ich wpływu na obieg
pierwiastków biogennych, toksycznych, węgla oraz
energii w środowisku.

OZ_P6S_UW06 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

U2
dokonać prawidłowej oceny występowania
drobnoustrojów patogenicznych związanych
z działalnością gospodarczą.

OZ_P6S_UW04 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

U3
zastosować zasady bezpieczeństwa pracy
z drobnoustrojami oraz potrafi dokonać modyfikacji
aktywności drobnoustrojów w środowisku w celu
ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska.

OZ_P6S_UW05,
OZ_P6S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia działań ograniczających występowanie
drobnoustrojów patogenicznych dla ludzi, zwierząt
i roślin oraz potrafi określić czynniki ograniczające
zagrożenia z ich strony.

OZ_P6S_KO03,
OZ_P6S_KO04 Zaliczenie ustne

K2

krytycznej analizy informacji dotyczących
pojawiających się nowych zagrożeń i możliwości
wykorzystania nowych czynników kształtujących
aktywność drobnoustrojów w procesach transformacji
materii organicznej.

OZ_P6S_KK01 Zaliczenie ustne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 3

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
113

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
58

ECTS
2.0

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
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1.

1. Definicja, cel i zakres przedmiotu. Charakterystyka i kryteria podziału
drobnoustrojów.

2. Podstawowe cechy różnicujące drobnoustroje zaliczane do trzech domen
Archeae, Bacteria i Eukarya.

3. Typy fizjologiczne drobnoustrojów; pierwotne źródła energii (fototrofy,
chemotrofy) i protonów (litotrofy, organotrofy).

4. Podstawowe i alternatywne szlaki utleniania węglowodanów. Utlenianie
związków jednowęglowych (metan, metanol) i dwuwęglowych (kwas octowy,
etanol).

5. Alternatywne dla tlenu mineralne akceptory protonów i elektronów w łańcuchu
oddechowym (oddychanie węglanowe, siarkowe, azotanowe).

6. Redukcja związków organicznych (fermentacje) u drobnoustrojów.

7. Możliwości produkcji biomasy mikroorganizmów jako surowca do produkcji
odnawialnych źródeł energii.

8. Warunki i znaczenie biologicznej hydrolizy materii organicznej roślinnych
(polisacharydów, białek, związków fosforoorganicznych).

9. Drobnoustroje fermentacji etanolowej i heterofermentacji mlekowej. Możliwości
ich wykorzystania.

10. Drobnoustroje fermentacji z wytwarzaniem szeregu kwasów organicznych
(Enterobacteriaceae), fermentacji masłowa, acetono-butylowa i aminokwasów
(Clostridium). Możliwości ich wykorzystania.

11. Drobnoustroje czynne w biosyntezie metanu z wykorzystaniem produktów
fermentacji (Methanobacteriaceae). 

12. Metabolity wtórne (antybioza, konkurencja o miejsce, konkurencja o składniki
pokarmowe).

13. Wpływ środków ochrony roślin, nawożenia oraz zanieczyszczeń
przemysłowych na procesy transformacji materii organicznej. Możliwości
ługowania metali oraz degradacji ksenobiotyków.

14. Sanitarna i fitosanitarna charakterystyka odpadów poprodukcyjnych i
możliwości ich kompostowania oraz ich wykorzystania do celów nawozowych oraz
w rekultywacji gleb.

15. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drobnoustrojów w utylizacji odpadów i
transformacji zanieczyszczeń antropogenicznych.

Wykład
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2.

Laboratorium (10 x 3 godz.)

Ćwiczenie 1. Metody izolacji i hodowli drobnoustrojów. Technika prac
mikrobiologicznych.
Ćwiczenie 2. Morfologia kolonii i komórek mikroorganizmów prokariotycznych.
Proste metody barwienia.
Ćwiczenie 3. Morfologia kolonii i komórek mikroorganizmów eukariotycznych.
Złożone metody barwienia.
Ćwiczenie 4. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na wzrost drobnoustrojów.
Ćwiczenie 5. Charakterystyka wybranych grzybów strzępkowych i drożdży. 
Ćwiczenie 6. Metody analizy sanitarnej i fitosanitarnej osadów poprodukcyjnych
oraz kompostów.
Ćwiczenie 7. Procesy fermentacji i oddychania. Homofermentacja mlekowa i
fermentacja rzekomo-mlekowa. 
Ćwiczenie 8. Procesy biologicznej hydrolizy naturalnych biopolimerów. 
Ćwiczenie 9. Fermentacje węglowodanów: fermentacja kwasu butanowego,
fermentacja acetonowo-butanolowa. 
Ćwiczenie 10. Analiza wyników prowadzonych testów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 40%

Wymagania wstępne
Chemia, Biologia

Literatura
Obowiązkowa

Błaszczyk M.K., 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1.
Gębarowska E., Pietr S.J., Stankiewicz M., Kucińska J., Magnucka E., 2010. Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń2.
z mikrobiologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, T.1: Mikroorganizmy i środowiska ich występowania, PWN,3.
Warszawa, 2010;
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, T.2: Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska4.
i produkcji żywności, PWN, Warszawa, 2008;

Dodatkowa

J. Baj, Z. Markiewicz , “Biologia Molekularna Bakterii" PWN Warszawa, 2009.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OZ_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej i zdobywanej wiedzy

OZ_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznania szczególnej odpowiedzialności inżyniera zajmującego się odnawialnymi
źródłami energii i gospodarką odpadami za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przynoszący korzyści gospodarce i
społeczeństwu

OZ_P6S_UW04 Absolwent potrafi ocenić rozwiązania techniczne i dokonać analizy czynników wpływających na jakość
życia i zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_UW05 Absolwent potrafi organizować i wykonywać prace w środowisku miejskim i wiejskimi zgodnie z i zasadami
ergonomii i bezpieczeństwa pracy

OZ_P6S_UW06
Absolwent potrafi rozwiązywać, w oparciu o standardowe działania inżynierskie, problemy produkcyjne i
eksploatacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz źródeł energii odnawialnej, uwzględniając
jednocześnie wymogi związane z dbałością o środowisko naturalne

OZ_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu chemii, biochemii i
biologii niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w czasie pozyskiwania energii z produktów i
opadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także innych źródeł energii odnawialnej

OZ_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania biopaliw i
wykorzystania biomasy, w tym biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

OZ_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania
biosfery, a szczególnie procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w przyrodzie w czasie
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy pochodzenia rolniczego i zwierzęcego


