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Najnowsze osiągnięcia w genetyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
BD000000BBLTLS.MAC.1358.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Joanna Szyda

Pozostali prowadzący Joanna Szyda

Okresy
Semestr 2, 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 Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie genetyki poprzez analizę
najnowszych pozycji literatury.
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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 najnowsze pozycje literatury naukowej w zakresie
genetyki. KB_P7S_WK13 Aktywność na zajęciach,

Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zawartość najnowszych pozycji literatury
naukowej w zakresie genetyki i przedstawić je
w formie prezentacji.

KB_P7S_UK07,
KB_P7S_UW03

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

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

1. 1-15. Przedstawienie przez prowadzącego wybranych, aktualnych [ozycji literatury
w zakresie genetyki. Wykład

2. 1-15. Przedstawienie przez studentów wybranych, aktualnych [ozycji literatury w
zakresie genetyki. Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Dyskusja
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
-

Literatura
Obowiązkowa

Czasopisma naukowe z zakresu genetyki np. BMC Genetics, PLoS Genetics, Scientific Reports1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P7S_UK07 Absolwent potrafi przygotować prezentację wyników swoich badań, porównywać je z wynikami badań
innych autorów orazprowadzić dyskusję a takżeznaleźć i zastosować innowacyjne rozwiązania

KB_P7S_UW03 Absolwent potrafi biegle wykorzystywać fachową literaturę naukową z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych w języku polskim i angielskim

KB_P7S_WK13
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu wiedzę w zakresie aktualnie
dyskutowanych w literaturze specjalistycznej problemów, szczególnie dotyczących współczesnych
uwarunkowań i zagrożeń bioróżnorodności


