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Genetyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiHZBBIS.I2B.0761.21

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

Tomasz Strzała

Pozostali prowadzący Tomasz Strzała

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genetyczną determinacją cech organizmu, dziedziczeniem
i zmiennością cech jakościowych oraz ilościowych, czynnikami mutagennymi, genetyką klasyczną, ogólną
i molekularną zwierząt. Studentom, zostanie przekazana także wiedza z zakresu wielkości genomów,
dziedziczenia płci, dziedziczenia wieloczynnikowego oraz wstępu do genetyki populacji.
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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

W1 - student zna podstawowe prawa genetyki
klasycznej (dziedziczenie mendlowskie), ma
podstawową wiedzę z zakresu genetyki molekularnej,
genetyki procesu formowania płci oraz zaburzeń
genetycznych tego procesu.

BI_P6S_WG05 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

W2

W2 - student zna rodzaje i przyczyny mutacji i rozumie
ich skutki w kontekście ewolucyjnym a także posiada
podstawową wiedzę w zakresie podstaw genetyki
populacji i cech ilościowych oraz pokrewieństwa
i podobieństwa genetycznego.

BI_P6S_WG05 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

U1 - student rozróżnia najczęściej występujące grupy
cech uwarunkowanych genetycznie, w tym także
różnych patologii, takich jak: typy aberracji
chromosomowych, monogenowych schorzeń
dziedzicznych, a także cech poligenowych.

BI_P6S_UW02 Kolokwium

U2 U2 – student potrafi przeprowadzić analizę
pokrewieństwa bazującą na rodowodach. BI_P6S_UW02 Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 45

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Szczegółowa tematyka wykładów (ogółem 15h):

1. Podstawowe koncepcje i prawa genetyczne.

2. Budowa i morfologia chromosomów, aberracje chromosomowe. 

3. Jądrowy i mitochondrialny DNA. Fizyczna organizacja genomu. Budowa i
właściwości kwasów nukleinowych.

4. Replikacja DNA. Biosynteza białka. Kod genetyczny.

5. Czynniki mutagenne chemiczne i fizyczne.

6. Mutacje genowe. Komórkowe systemy naprawcze.

7. Zmienność w komórkach somatycznych oraz komórkach linii płciowej.

8. Determinacja i dziedziczenie płci. Cechy płciowe.

9. Zaburzenia procesu formowania się płci.

10. Dziedziczenie wieloczynnikowe.

11. Pokrewieństwo i podobieństwo genetyczne.

12. Depresja inbredowa i heterozja.

Wykład

2.

Szczegółowa tematyka ćwiczeń (ogółem 30h):

1. Dziedziczenie cech niezależnych autosomalnych.

2. Interakcja genów nieallelicznych.

3. Podstawy genetyki molekularnej.

4. Uszkodzenia i naprawa DNA. Czynniki mutagenne.

5. Polimorfizm genetyczny.

6. Sprzężenie cech.

7. Mapy chromosomowe.

8. Aberracje chromosomowe.

9. Podziały komórek. Gametogeneza.

10. Determinacja i dziedziczenie płci człowieka i zwierząt.

11. Cechy sprzężone oraz związane z płcią.

12. Grupy krwi ssaków.

13. Pokrewieństwo i podobieństwo genetyczne. Analiza rodowodów. Obliczanie
współczynników pokrewieństwa i inbredu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
Brak.

Literatura
Obowiązkowa

1. Paul Winter, G. I. Hickey i inni. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN Warszawa 20101.
2. Alberts i wsp.: Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa, 2015.2.
3. Brown T. Genomy. PWN. Warszawa. 20093.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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

BI_P6S_WG05 w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu praw genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej
oraz cytogenetyki


