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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy o molekularnych podstawach przechowywania, zmienności i ekspresji informacji
genetycznej oraz o technikach izolacji i analizy kwasów nukleinowych.

C2
Zapoznanie studentów ze strukturą, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz metabolizmem kwasów
nukleinowch, organizacją informacji genetycznej w organizmach prokariotycznych, mitochondriach i plastydach
oraz w eukariotycznym jądrze komórkowym.

C3 Przekazanie studentom wiedzy o mutacjach i systemach naprawczych DNA.

C4 Zapoznanie studentów z zagadnieniami kodu genetycznego, udziału różnych typów cząsteczek RNA i ich
modyfikacji w ekspresji genów.

C5
Przekazania studentom wiedzy o enzymach restrykcyjnych i ich znaczeniu dla biologii molekularnej, podstawach
tworzenia i interpretacji map restrykcyjnych, klonowaniu (plazmidy, wektory) , sekwencjonowaniu DNA, analizie
transkryptomów za pomocą mikromacierzy i technik RNASeq.

C6 Zapoznanie studentów z techniką PCR, a przede wszystkim PCR w czasie rzeczywistym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 molekularne podstawy funkcjonowania organizmów.
Objaśnia molekularne podłoże chorób genetycznych. KB_P6S_WG05 Egzamin pisemny,

Egzamin ustny

W2
budowę organizmów żywych na każdym poziomie
organizacyjnym, procesy adaptacyjne w kontekście
zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_W0G4,
KB_P6S_WG03,
KB_P6S_WG05

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W3 najbardziej przydatne metody w badaniach
biologicznych.

KB_P6S_WG02,
KB_P6S_WG06,
KB_P6S_WG10

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo przeprowadzić analizy ilościowe
i jakościowe. Sprawnie i bezpiecznie posługuje się
przyrządami używanymi w laboratoriach chemicznych.

KB_P6S_UW02,
KB_P6S_UW05

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

U2

przeprowadzić obserwacje w laboratoriach
biologicznych i w terenie. Interpretuje wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię
naukową z zakresu biologii korzystając z technik
informatycznych.

KB_P6S_UW02,
KB_P6S_UW04,
KB_P6S_UW05,
KB_P6S_UW07,
KB_P6S_UW11

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii
i dyscyplin pokrewnych oraz do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy.

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

K2 krytycznej oceny informacji dotyczących biologii
podawanych w mass-mediach.

KB_P6S_KK01,
KB_P6S_KK02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 35

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 50

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 2

Gromadzenie i studiowanie literatury 25

Przygotowanie do ćwiczeń 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Zajęcia z biologii molekularnej zawierają następujące treści kształcenia:

zrozumienie czym jest i czym sie zajmuje biologia molekularna
poznanie najważniejszych faktów dotyczących makrocząsteczek czyli
biopolimerów
szczególowe zrozumienie związków między chemiczną budową DNA,
właściwościami fizyko-chemicznymi, mechanizmem biosyntezy i rolą nośnika
informacji genetycznej
poznanie podstawowych różnic między genami i genomami prokariotycznymi,
organellarnymi i jądrowymi
poznanie budowa chromatyny
zrozumienie mechanizmu replikacji DNA i rozróżnianie różnych typów replikacji
poznanie najważniejszych właściwości polimeraz DNA
opanowanie podstawowej wiedzy o mutagenezie, uszkodzeniach DNA i ich
naprawie oraz o rekombinacji
zrozumienie związku między cechami kodu genetycznego, a charakterystyką
poszczególnych aminokwasów, konsekwencjami mutacji i mechanizmem ekspresji
genów
zrozumienie związków między strukturą i sekwencją DNA a mechanizmem
transkrypcji RNA ze szczególnym uwzględnieniem różnic między prokariota a
eukariota
poznanie różnic w transkrypcji zależnych od typu genu i polimerazy RNA
opanowanie wiedzy o regulacji transkrypcji
zrozumienie mechanizmów dojrzewania różnych typów cząsteczek RNA
poznanie kilku typów splicingu
poznanie przebiegu translacji i biosyntezy białek
opanowanie ogólnej wiedzy o nukleazach
uzyskanie szczegółowej wiedzy o endonukleazach typu II, ich roli biologicznej,
mechanizmie dzialania i roli w inżynierii genetycznej
opanowanie umiejętności odczytywania map restrykcyjnych i przewidywania
wzorów elektroforetycznych na podstawie posiadanej mapy
podstawowa znajomość takich technik jak: hybrydyzacja typu Southern i
klonowanie
znajomość modyfikacji enzymatycznych, którym poddawany jest DNA podczas
klonowania i znajomość enzymów dokonujących tych modyfikacji
zrozumienie czym są wektory oraz znajomość podstawowych typów wektorów
zrozumienie dlaczego PCR to klonowanie w probówce
opanowanie podstawowych informacji na temat projektowania reakcji PCR,
stosowanych odczynników i sprzętu
zrozumienie koncepcji PCR ilościowego i analizy PCR w czasie rzeczywistym

Wykład

2.

Trawienie enzymatyczne i mapowanie nieznanej cząsteczki DNA

Enzymy restrykcyjne (przypomnienie), podstawy mapowania cząsteczek DNA,
przygotowanie reakcji trawienia enzymatycznego DNA (skład mieszaniny
reakcyjnej, inkubacja, star activity), elektroforeza w żelu agarozowym
(przygotowanie żelu, warunki elektroforezy, wizualizacja DNA).

 Izolacja DNA, Genotypowanie

Izolacja DNA z siewek Arabidopsis thaliana linii Col-0 i phyB5 i genotypowanie
mutantów insercyjnych T-DNA za pomoca PCR ze specjalnie zaprojektowanymi
starterami.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 75%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta 25%

Dodatkowy opis

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym w postaci testu wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.
Ocena z ćwiczeń będzie zależna od wyników kolokwium zaliczeniowego i od aktywności.
Ocena końcowa będzie średnią z oceny z egzaminu i z ćwiczeń, przy czym w przypadku dużej rozbieżności między dwoma
ocenami decydująca będzie ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne
Studenci powinni posiadać przewidzianą w programie studiów wiedzę z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, zoologii,
botaniki, morfologii i fizjologii roślin, biochemii, fizyki, biologii komórki, genetyki, immunologii, mikrobiologii i przynajmniej
bierną znajomość języka angielskiego.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji dotyczących biologii, także tych podawanych w
mass-mediach.

KB_P6S_UW02 Absolwent potrafi zmierzyć wielkości fizyczne i wykonać stosowne obliczenia. Sprawnie i bezpiecznie
posługuje się przyrządami pomiarowymi.

KB_P6S_UW04 Absolwent potrafi stosować właściwe technologie informacyjne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

KB_P6S_UW05
Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać obserwacje w laboratoriach biologicznych i w terenie.
Interpretuje wyniki oraz formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii
korzystając z technik informatycznych.

KB_P6S_UW07 Absolwent potrafi analizowac genetyczne uwarunkowania budowy i funkcji organizmu. Wykorzystuje
metody obliczeń stosowane w genetyce populacyjnej do modelowania składu genetycznego populacji.

KB_P6S_UW11 Absolwent potrafi stosować zasady BHP i ergonomii w laboratoriach i w pracy terenowej. Prawidłowo
interpretuje i stosuje przepisy prawne.

KB_P6S_W0G4 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów. Objaśnia molekularne
podłoże chorób infekcyjnych i genetycznych.

KB_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z wybranych działów matematyki oraz zna metody statystyczne
służące do opisu i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych.

KB_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie technologie informacyjne niezbędne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz tworzeniu prezentacji multimedialnych.

KB_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie budowę organizmów żywych na każdym poziomie organizacyjnym. Rozumie
procesy adaptacyjne w kontekście zmian morfologii, funkcji i środowiska.

KB_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne zachodzące w komórkach oraz funkcjonowanie tkanek i
narządów roślin oraz zwierząt. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów roślin i
zwierząt.

KB_P6S_WG10
Absolwent zna i rozumie zagadanienia związane z określaniem pozycję systematyczną i chronologiczną
najważniejszych form wymarłych roślin i zwierząt oraz opisuje ich budowę anatomiczną i wyjaśnia związki
z warunkami środowiskowymi.


