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Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia z zarządzania zmianą społeczną w Instytucie Spraw Publicznych kształcą studentów, którzy oczekują nabycia wiedzy i
umiejętności, pozwalających nie tylko adaptować się do zachodzących dziś szybko zmian ekonomicznych i społecznych, lecz
również pozwalających kreować te zmiany w oparciu o głębokie zrozumienie ludzkich problemów i potrzeb. Kierunek
wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do mechanizmów zmiany społecznej, spojrzeniem na problemy społecznoekonomiczne z wielu perspektyw, naciskiem na osobisty rozwój studenta w kontekście grupy oraz innowacyjnym podejściem
do nauczania opartym o tutoring akademicki.
Oferta studiów skierowana jest do: aktywnych społecznie osób pragnących działać dla pożytku publicznego, młodych
przedsiębiorców, którzy chcą kierować ﬁrmami społecznie odpowiedzialnymi, inicjatorów start-upów nakierowanych na
poprawę jakości życia i aktywistów poszukujących narzędzi zmiany społecznej w duchu wartości humanistycznych. Na
drugim roku student wybiera ścieżkę menedżera lub przedsiębiorcy społecznego i realizuje pracę magisterską będącą
autorskim projektem zmiany społecznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach
publicznych i pozarządowych, gdzie potrzebne jest łączenie wiedzy i umiejętności w działalności ekonomicznej, społecznej i
publicznej, między innymi w celach inkluzji osób zagrożonych marginalizacją, tworzenia miejsc pracy i świadczenia usług,
wykraczających poza standardowe reguły rynkowe.
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Absolwent kierunku zarządzanie zmianą społeczną nabywa umiejętności niezbędnych do założenia: start-upu, podmiotu
ekonomii społecznej czy organizacji pozarządowej, jak również pracy w organizacjach publicznych (administracji rządowej
czy samorządowej), pozarządowych, a także przedsiębiorstwach, które wdrażają różnego rodzaju zmiany społeczne. Studia
na tym kierunku dają możliwość poszerzenia wiedzy o nowoczesne i zaawansowane metody i techniki zarządzania
pozwalające na realizację celów społecznych, przy jednoczesnej trosce o ekonomiczny zwrot z nakładów publicznych lub
prywatnych. Studia wprowadzają także przyszłych menadżerów i liderów społecznych do funkcjonowania w realiach Unii
Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne umiejętności dotyczące planowania i wdrażania zmian w organizacjach czy
szerzej w społeczeństwie. Realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne, łączące zagadnienia z zakresu nauk o
zarządzaniu i jakości, socjologii oraz nauk o polityce i administracji, tworzą unikatowy kierunek, konsolidujący nowoczesne
rozumienie procesów i przemian politycznych, ekonomiczno-społecznych, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi
menadżerskich.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Misją UJ jest „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań
oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra”. Zadaniem Uniwersytetu jest także ochrona
podstawowych wartości ludzkich przed zagrożeniami współczesnego świata. W obliczu tempa globalnych zmian
środowiskowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, kierunek zarządzanie zmianą społeczną można zaliczyć
do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, w szczególności mając na
uwadze globalne problemy środowiska, narastające napięcia i nierówności społeczne. Istnieje bowiem potrzeba kształcenia
twórczych menadżerów i liderów społecznych, którzy nie tylko rozumieją zarówno tempo jak i charakter owych zmian, ale
także potraﬁą kreować rozwiązania pozwalające na niwelowanie skutków nierówności ekonomicznych i społecznych oraz
prowadzić działania podnoszące poziom i jakość życia jednostek, społeczności lokalnych współtworząc, kierując
organizacjami służącymi ludziom i społeczeństwom w perspektywie dłuższej niż kadencja czy rok podatkowy. Żywimy
przekonanie, że od tak wykształconych absolwentów Uniwersytetu zależy przyszłość naszej cywilizacji, a nawet dalsze życie
człowieka na Ziemi.
Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie zmianą społeczną realizowana jest także w duchu fundamentalnych zasad
humanistycznych, do których należą: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i
przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom. Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie
badań naukowych przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, partnerami
biznesowymi, jednostkami sektora publicznego i organizacjami pozarządowymi. Studia na kierunku zarządzanie zmianą
społeczną kształcą ludzi odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, mających szerokie horyzonty intelektualne, zdolnych do
uczenia się przez całe życie oraz przestrzegających zasad etycznych.

Cele kształcenia
1. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu i jakości,
socjologii, nauk o polityce i administracji.
2. Rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie projektów i zadań z zakresu
zarządzania zmianą społeczną w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
3. Dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do kształcenia w szkołach doktorskich.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Świat zmienia się dziś szybciej niż kiedykolwiek w historii. Z każdym miesiącem pojawiają się nowe technologie. Ogólny
poziom życia w kolejnych krajach sukcesywnie wzrasta, ale jednocześnie rosną w sposób gwałtowny nierówności społeczne i
ekonomiczne. Model gospodarczy wszedł w silne turbulencje, degradacja środowiska zagraża naszej cywilizacji, a coraz
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liczniejsze rzesze ludzi odczuwają zagubienie i lęk na myśl o przyszłości. Studia z zarządzania zmianą społeczną w Instytucie
Spraw Publicznych UJ przygotowują do spotkania z nieuchronną zmianą dostarczając wiedzę i umiejętności do jej kreowania.
Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Spraw Publicznych UJ zdecydowała się na stworzenie nowych studiów magisterskich,
które przygotują absolwentów nie tylko do funkcjonowania w ramach istniejących organizacji publicznych i pozarządowych,
lecz również podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw realizujących różnorodne misje społeczne. Dodatkowo,
ekonomia społeczna i solidarna wyszczególniona jest w "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" przyjętej przez Radę
Ministrów w lutym 2017 r. w obszarze Spójność społeczna, w punktach: „Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i
zdrowotnych” oraz „Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz
integracji społecznej”. Zgodnie ze Strategią „Kluczową rolę we wspieraniu integracji społecznej mogą odegrać podmioty
ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe. Wykorzystując zasoby i działając w obszarach uznawanych za nieefektywne
w kategoriach działalności komercyjnej (m.in. obszarze usług społecznych użyteczności publicznej), mogą stać się ważnym
ogniwem łączącym cele społeczne z działalnością gospodarczą.”

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku zarządzanie zmianą społeczną jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu zarządzania
zmianą, w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, ale
także w projektach i programach przedsiębiorstw, realizujących społeczne misje. Studia te kształcą przedsiębiorców oraz
menadżerów stających w obliczu zmian, pozwalają poszerzyć wiedzę o zaawansowane metody i techniki zarządzania dla
realizacji celów społecznych, w trosce o ekonomiczny zwrot z nakładów publicznych czy prywatnych i wprowadzają
przyszłych zarządzających do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do podjęcia działalności o celach społecznych, w ramach której zyski są przeznaczane na rzecz
wspólnoty.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
ISP UJ prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie organizacji i realizacji zadań publicznych i społecznych. Ich celem jest
między innymi ogląd wybranych aspektów funkcjonowania współczesnego świata oraz wyzwań jakie one niosą na poziomie
polityk publicznych i zarządzania działaniami organizacji publicznych i społecznych. Prowadzone są badania o charakterze
podstawowym i aplikacyjnym. Badania podstawowe pozwalają na rozpoznanie prawidłowości i mechanizmów, które
wyjaśniają wybrane aspekty zarządzania w kontekście zmian społecznych, a także na ewaluację koncepcji zarządzania
stosowanych przez konkretne podmioty życia społeczno-gospodarczego. Ich wyniki publikowane są w formie monograﬁi oraz
artykułów naukowych m.in. w uznanych międzynarodowych czasopismach posiadających impact factor. Badania o
charakterze aplikacyjnym opierają się na diagnozie i ocenie aspektów i uwarunkowań zmian społecznych oraz instrumentów
ich kreowania i zarządzania. Wyniki tych badań są zazwyczaj publikowane w formie raportów, a często przekładają się na
wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Ponadto w wymiarze praktycznym wiedza posłuży do rozwoju kształcenia w badanym
obszarze. W ostatnich latach badania są realizowane m.in. w zakresie:
innowacji społecznych i organizacyjnych z uwzględnieniem zarządzania wiedzą, crowdcourcingu,
zarządzania zmianą i projektowania zmian społecznych, w tym poprzez myślenie projektowe (design thinking),
ewaluacji, wartości publicznej i zarządzania efektywnością w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych oraz
podmiotach ekonomii społecznej,
wyzwań dotyczących realizowania usług publicznych i zapewnienia ich jakości, w szczególności zakresie edukacji,
szkolnictwa wyższego, rekreacji,
współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej, w tym rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego
jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
projektyzacji sektora publicznego i pozarządowego,
uwarunkowań i zmian instytucjonalnych determinujących funkcjonowanie struktur władzy i administracji publicznej w
Polsce i w UE oraz związanych z tym wyzwań w sferze zarządzania zamianą społeczną w organizacjach publicznych i
pozarządowych,
kontroli i audytu w sektorze publicznym, z uwzględnieniem problemów przeciwdziałania patologiom organizacyjnym
w tym korupcji i oszustwom,
przemian funkcji, organizacji i struktur sektora pozarządowego - od ruchów nieformalnych po ponadnarodowe
agencje.
W ramach badań wskazano lub opracowano m. in. najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania
do organizacji; stworzono model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin; zaproponowano nowe podejście do
analizowania potencjału pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości
publicznej z założeniami na temat funkcji użyteczności oraz pomiędzy analizowanym paradygmatem a jego ukrytymi
założeniami ekonomicznymi.
Jednostka prowadzi także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty w ramach programu Erasmus+, jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w ISP UJ badania naukowe bezpośrednio związane są z treściami poruszanymi w ramach przedmiotów
realizowanych na kierunku zarządzanie zmianą społeczną. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i
empirycznych wykorzystywane są w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów podczas przekazu
wykładowców. Podnoszone w wyniku realizacji badań wiedza i kompetencje metodologiczne oraz statystyczne pracowników
ISP UJ wykorzystywane są także w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i innych przedmiotów.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. Okolice Kampusu należą do najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ.
Program funkcjonalny Wydziału został opracowany na podstawie analiz rozwojowych, wykonywanych przez jednostki
organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej została wyłoniona w
konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zrealizowany projekt architektoniczny jest
dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra.
Czteropiętrowy budynek, o powierzchni użytkowej ok. 23 700 m2, jest obiektem nowoczesnym w sensie rozwiązań
funkcjonalnych oraz przestrzennych. Obiekt może obsłużyć jednocześnie ok. 2200 studentów. Na program użytkowy
budynku składają się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a także pracownie komputerowe i biblioteka.
Specyﬁcznym elementem programu funkcjonalnego jest studio telewizyjne. Celom naukowym i dydaktycznym służą też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze
studentami. W obiekcie zaprojektowano też miejsca pracy dla ok. 450 pracowników naukowych. Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące obejmują niewielki barek, punkt handlowy oraz usług kserograﬁczne. W podziemiu budynku (ok. 2200 m2)
zlokalizowano: hol, szatnie, sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje reprezentacyjny, wielokondygnacyjny hol wejściowy i rekreacyjny, obudowany największymi salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Budynek dostępny jest z ul. prof. Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne tereny zielone (ok. 9 500 m2), stanowiące przy tym ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna.
Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W Bibliotece WZiKS
UJ znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie umeblowanie pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja,
monitoring, winda), które zapewniają czytelnikom komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i
technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto:
dogodne godziny udostępniania.
wolny dostęp do książek i czasopism bieżących,
katalog online,
ksero,
skanery,
kabiny do pracy indywidualnej,
kabiny multimedialne (TV, DVD),
kabinę tyﬂologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących),
komputery,
otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
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Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS.
Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się
119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ współuczestniczy wraz z
Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS).
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w pięciu przedmiotach fakultatywnych. Studenci wybierają pięć
przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III realizowanych na II roku studiów II stopnia. Dwa przedmioty
wybierane są spośród czterech wykładów, trzy kolejne studenci wybierają decydując się na udział w jednym z dwóch
modułów: Przedsiębiorczość społeczna lub Menadżer instytucji publicznej. Moduł - Przedsiębiorczość społeczna składa się z
przedmiotów: Metody zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej, Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w podmiotach
ekonomii społecznej, Marketing społeczny. Moduł - Menadżer instytucji publicznej składa się z przedmiotów: Zarządzanie
zmianą organizacyjną, Zarządzanie strategiczne i operacyjne; Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w sektorze publicznym. Na
drugim roku student przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium magisterskiego.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

36

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1039

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas,
gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest
jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZZS_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla
zarządzania zmianą społeczną oraz kierunki jego rozwoju, a także zaawansowaną
metodologię badań.

P7S_WG

ZZS_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk.

P7U_W

ZZS_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury
i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.

P7S_WG

ZZS_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P7S_WK

ZZS_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

P7S_WK

ZZS_K2_W06

Absolwent zna i rozumie przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.

P7S_WK

ZZS_K2_W07

Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym metody badań naukowych i
zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

P7S_WG

ZZS_K2_W08

Absolwent zna i rozumie istotę i dynamikę głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych.

P7S_WG

ZZS_K2_W09

Absolwent zna i rozumie prawne i ﬁnansowe aspekty działania organizacji.

P7S_WG

ZZS_K2_W10

Absolwent zna i rozumie wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności
między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami, różnorodne, złożone
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania zmianą społeczną.

P7S_WG

ZZS_K2_W11

Absolwent zna i rozumie fundalmentalne dylematy/problemy współczesnej cywilizacji. P7S_WK

ZZS_K2_W12

Absolwent zna i rozumie prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania
wprowadzania zmian społecznych.

P7S_WK

ZZS_K2_W13

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię wprowadzania zmian
społecznych.

P7U_W

ZZS_K2_W14

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię diagnozy, tworzenia rozwiązań
P7S_WK
i wdrażania zmian społecznych.

ZZS_K2_W15

Absolwent zna i rozumie psycho-społeczne uwarunkowania zachowań człowieka, jego
podmiotowości, konstytuowania struktur społecznych oraz zasad ich funkcjonowania.

P7S_WG

ZZS_K2_W16

Absolwent zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian
struktur i organizacji.

P7S_WG

ZZS_K2_W17

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie zarządzania i przewodzenia
zmianom.

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

ZZS_K2_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy
społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych
właściwych dla zarządzania zmianą społeczną.

P7S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZZS_K2_U02

Absolwent potraﬁ prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich
praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin
naukowych właściwych dla zarządzania zmianą społeczną.

P7S_UW

ZZS_K2_U03

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla
zarządzania zmianą społeczną.

P7S_UW

ZZS_K2_U04

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i
organizacyjnych, związanych z zarządzaniem zmianą społeczną oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór
odpowiednich źródeł informacji.

P7S_UW

ZZS_K2_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą
społeczną wytworzoną na gruncie nauk społecznych syntetyzować różne idee i
poglądy.

P7S_UW

ZZS_K2_U06

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej,
prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia.

P7S_UK

ZZS_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

P7S_UK

ZZS_K2_U08

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

P7S_UO

ZZS_K2_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i organizować proces własnego uczenia się i
P7S_UU
rozwoju.

ZZS_K2_U10

Absolwent potraﬁ wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin.

P7S_UW

ZZS_K2_U11

Absolwent potraﬁ dobrać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

P7S_UK

ZZS_K2_U12

Absolwent potraﬁ komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym
prezentować wyniki badań, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

P7S_UK

ZZS_K2_U13

Absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi.

P7S_UW

ZZS_K2_U14

Absolwent potraﬁ współdziałać z innymi osobami w zespole.

P7S_UO

ZZS_K2_U15

Absolwent potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych
problemów.

P7U_U

ZZS_K2_U16

Absolwent potraﬁ innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących.

P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZZS_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu treści.

P7S_KK

ZZS_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

P7S_KK

ZZS_K2_K03

Absolwent jest gotów do podejmowania działania i inspirowania innych do działania
na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

P7S_KO

ZZS_K2_K04

Absolwent jest gotów do podejmowania się ról społecznych i organizacyjnych oraz
wypełniania płynących z nich zobowiązań.

P7S_KO

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZZS_K2_K05

Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania.

P7S_KO

ZZS_K2_K06

Absolwent jest gotów do respektowania zasad publicznej własności wyników badań
naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

P7S_KR

ZZS_K2_K07

Absolwent jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia oraz podejmowania inicjatyw.

P7S_KR

ZZS_K2_K08

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w
których uczestniczy.

P7S_KR

ZZS_K2_K09

Absolwent jest gotów do przewodzenie grupie i ponoszenie odpowiedzialności za nią.

P7U_K

Efekty uczenia się

13 / 104

Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Laboratorium zmiany: Diagnoza

30

4,0

zaliczenie

O

Wyzwania współczesnego świata i wizje przyszłości

30

5,0

zaliczenie

O

Historia i dynamika systemów społecznych

30

5,0

egzamin

O

Polityki publiczne

60

6,0

egzamin

O

Rozwój osobisty i interpersonalny

30

4,0

zaliczenie

O

Instrumentarium badawcze I (projekt badawczy i gromadzenie
danych)

30

6,0

zaliczenie

O

Język angielski B2+

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Laboratorium zmiany: Projektowanie

30

4,0

zaliczenie

O

Metody projektowania rozwiązań

60

6,0

zaliczenie

O

Mechanizmy zmiany społecznej

30

3,0

egzamin

O

Etyczno-prawne uwarunkowania zmiany społecznej

45

5,0

egzamin

O

Procesy grupowe

30

4,0

zaliczenie

O

Instrumentarium badawcze II (analiza danych i wnioskowanie)

30

6,0

zaliczenie

O

Język angielski B2+

30

2,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Laboratorium zmiany: Wdrażanie

30

4,0

zaliczenie

O

The learning organization

30

5,0

zaliczenie

O

Gender studies

15

2,0

egzamin

F

Public relations, promocja, reklama w polityce społecznej

15

2,0

egzamin

F

Polityka miejska

15

2,0

egzamin

F

Polityka równościowa

15

2,0

egzamin

F

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

moduł: Przedsiębiorczość społeczna

F

Student wybierając moduł, realizuje wszystkie przedmioty w ramach tego modułu
Metody zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej

60

4,0

egzamin

O

Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w podmiotach ekonomii
społecznej

45

4,0

zaliczenie

O

Marketing społeczny

30

4,0

zaliczenie

O

moduł: Menadżer instytucji publicznej

F

Student wybierając moduł, realizuje wszystkie przedmioty w ramach tego modułu
Zarządzanie zmianą organizacyjną

30

4,0

zaliczenie

O

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

60

4,0

zaliczenie

O

Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w sektorze publicznym

45

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Leadership and visions of the future

30

5,0

zaliczenie

O

Współdziałanie

30

5,0

zaliczenie

O

Monitoring i ewaluacja

30

5,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

15,0

zaliczenie

F

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Laboratorium zmiany: Diagnoza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ab021ec

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie kursu wybierzesz obszar życia społecznego jaki wymaga zmian, zarówno w kontekście makro, jak
i mikro – w rzeczywistości znanej Ci z codziennego życia. Poszukamy wiarygodnych danych na temat zaistniałego
problemu (np. smogu, migracji, wykluczenia osób niepełnosprawnych – w zależności od zainteresowań
studentów) i spróbujemy zrozumieć jakie mechanizmy doprowadziły do jego powstania. Spróbujemy też
zrozumieć jak ten problem przejawia się w konkretnym kontekście i poznać swoje silne strony i słabości, aby
wykorzystać posiadany potencjał.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przestrzeń problemową w wybranym obszarze życia
społecznego

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W14

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

W2

genezę stanu zastałego w wybranym obszarze życia
społecznego

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W14

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Zdiagnozować co doprowadziło do obecnej sytuacji
w oparciu o wiarygodne źródła

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U12,
ZZS_K2_U14

U2

Dobrać projekt i metody do tego kim jest, do swoich
silnych stron i słabości

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U09,
ZZS_K2_U10

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

Wykorzystać potencjał zespołu i kontekstu

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U14

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uznania jakie problemy są nie do rozwiązania
na poziomie makro a tylko na poziomie mikro

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

K2

Wykorzystania zaistniałych zasobów i ograniczeń

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

K3

Poszukiwania inspiracji do działania oraz inspirowania
innych

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

Przygotowanie,
przedstawienie i obrona
projektu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszary życia społecznego wymagające twórczych zmian

W1, W2

2.

Wybór grupy tematycznej i opracowanie planu działania

U1, U3, K1, K3

3.

Diagnoza wybranego problemu na poziomie makro

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Diagnoza wybranego problemu na poziomie mikro

W1, U1, U3, K3

5.

Analiza własnych zasobów i mocnych stron w odniesieniu do analizowanego
problemu

U2, U3, K2, K3

6.

Prezentacja diagnozy i wniosków dla rozwiązań

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie, przedstawienie i obrona projektu
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Wyzwania współczesnego świata i wizje przyszłości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ab293fd

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy dotyczącej wyzwań i problemów współczesnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wyzwania ekologiczne, społeczne, demograﬁczne,
związane z rozwojem nauki i nowych technologii,
robotyzacją stojące przed współczesnym światem

ZZS_K2_W11

esej, prezentacja,
przygotowanie portfolio
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W2

przyczyny i potencjalne skutki współczesnych
przemian cywilizacyjnych

ZZS_K2_W06

esej, prezentacja,
przygotowanie portfolio

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać złożone
zjawiska i procesy społeczne

ZZS_K2_U01

esej, prezentacja,
przygotowanie portfolio

U2

samodzielnie planować i organizować proces własnego ZZS_K2_U08,
uczenia się i rozwoju oraz pracę w zespole
ZZS_K2_U09

esej, prezentacja,
przygotowanie portfolio

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób krytyczny odczytywać doniesienia medialne
dotyczące współczesnych problemów

esej, prezentacja,
przygotowanie portfolio

ZZS_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie eseju

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmiany klimatu; przyczyny i ich konsekwencje. Zanieczyszczenie środowiska
naturalnego, anomalie pogodowe i klęski żywiołowe, zakwaszenie oceanów,
zanikanie bioróżnorodności gatunkowej, redukowanie obszarów
niezaanektowanych przez człowieka, zagrożenia epidemiczne dla człowieka i
innych organizmów żywych, problemy z dostępem do wody pitnej; eksploatacja
surowców naturalnych, OZE.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Nierówności społeczne. Niesprawiedliwa dystrybucja dóbr, różnice w rozwoju
państw i regionów; ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury,
nowych technologii; równouprawnienie kobiet i mężczyzn; przesłanki
dyskryminacji; konﬂikty między państwami; terroryzm.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Przemiany demograﬁczne i zagrożenia społeczne. Wzrost ludności na świecie;
starzenie się społeczeństw, głód, migracje, wielokulturowość; wyzwania związane
z zapewnieniem podstawowych swobód obywatelskich i respektowaniem praw
człowieka; przestępczość, przemoc i agresja; rola stylu życia w tworzeniu się
problemów związanych np. z chorobami cywilizacyjnymi, otyłością i różnymi
typami uzależnień (substancje psychoaktywne, nowe technologie, zakupoholizm,
pracoholizm etc.).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rozwój nauki i nowych technologii oraz ich wpływ na życie ludzi. Rozwój
nanotechnologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; skutki przyspieszenia w
zakresie informatyzacji na świecie; rewolucja technologiczno-informacyjna i
wykorzystanie technologii informacyjnych; możliwości zastosowania nowych
technologii do kontrolowania i wywierania wpływu na pojedynczych ludzi i całe
społeczeństwa.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Robotyzacja. Automatyzacja; SI; wejście na rynek inteligentnych systemów i
maszyn; konsekwencje robotyzacji.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, przygotowanie portfolio

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowa obecność na zajęciach
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Historia i dynamika systemów społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.210.1583216253.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Życie ludzkie ujęte jest w liczne sieci zależności. Sieci te na przestrzeni lat ulegały zmianom. W trakcie tego kursu
spróbujemy zrozumieć najważniejsze procesy dokonujące się w dziejach ludzkości. Zastanowimy się w jakim
stopniu nasza działalność jest rzeczywiście nasza, a w jakim jesteśmy tylko częścią niezależnego od nas systemu,
który ciągle się zmienia. Kurs jest o kontekście jaki ogranicza możliwości wprowadzania zmian; o tym w jakim
kontekście nasza działalność jest odgórnie zdeterminowana. Będziemy w nim działać skuteczniej tylko wtedy,
kiedy uświadomimy sobie w jakiej „doniczce” przyszło nam rosnąć - a w tym pomoże nam poznanie historii
i dynamiki zmian różnych systemów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W03,
Student zna i rozumie podstawowe fakty związane
ZZS_K2_W06,
ze wzrostem gospodarczym i ewolucją systemów
ZZS_K2_W08,
politycznych. Rozumie terminologię stosowaną
w analizach tych procesów. Zna i rozumie podstawowe ZZS_K2_W10,
ZZS_K2_W11,
teorie naukowe ich dotyczące.
ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W13

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować procesy gospodarcze
i polityczne w kontekście zjawisk międzynarodowych,
wykorzystując terminologie nauk społecznych.

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U03,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12

egzamin pisemny, esej

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie poddać konstruktywnej krytyce
opinie z którymi się spotyka, przedstawiając spójne
i logiczne analizy sytuacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wzrost gospodarczy - podstawowe fakty i teorie.
2. Wzrost współzależności gospodarczej - handel międzynarodowy, inwestycje
zagraniczne, integracja gospodarcza.
3. Liberalna demokracja - powstanie, rozwój, kryzysy, perspektywy.
4. Rządzenie światowe - technokracja a demokracja.
5. Spór o system społeczny - od leseferyzmu do państwa socjalnego.
6. Granice wzrostu i stabilności systemów społecznych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie eseju oraz test egzaminacyjny
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Polityki publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.210.1583216285.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Polska i kraje Unii Europejskiej dynamicznie się rozwijają. Jednak wraz z rozwojem technologii i wzrostem
dobrobytu pojawiają się nowe problemy społeczne, takie jak zmiany w modelu rodziny, przemoc w Internecie,
migracje zarobkowe, choroby cywilizacyjne, czy kryzys zdrowia młodzieży. Na te problemy odpowiadają polityki
publiczne – jednak świat zmienia się tak szybko, że potrzebne są ciągle nowe diagnozy i rozwiązania. Żeby
rozumieć nowe problemy, potrzebne są nowe narzędzia oparte o zobiektyzowaną i aktualną wiedzę. W trakcie
naszych zajęć dowiesz się jaką rolę pełnią polityki publiczne na różnych poziomach władzy w rozwiązywaniu
problemów i dylematów społecznych – od szczebla lokalnej wspólnoty czy organizacji, do poziomu
międzynarodowego. Stworzymy listę wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć jako społeczeństwo oraz poznamy
sposoby i narzędzia do skutecznego planowania, implementacji, a w końcu ewaluacji polityk publicznych. To
tutaj, przez pryzmat polityk publicznych, nauczysz się jak diagnozować wybrane problemy społeczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie problemy i wyzwania polityk
publicznych

ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Zna proces kreowania i realizacji polityk publicznych

ZZS_K2_W13,
ZZS_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny zmian zachodzących w sferze
publicznej

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać analizy procesu decyzyjnego realizowanego
na różnych poziomach władzy publicznej

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do zmiany w świetle nowych wyzwań i problemów

ZZS_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

dokonywania konstruktywnej krytyki i korekty
podejmowanych przez siebie i innych działań

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

pozyskanie danych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Związek polityk publicznych ze zmianami społecznymi. Podstawowe pojęcia,
deﬁnicje.

W1, U1, K1

2.

Konstrukcja polityki publicznej. Podmioty odpowiedzialne za realizację polityk
publicznych.

W1, W2, U2, K1

3.

Polityki sektorowe wobec zmian oraz wyzwań współczesności.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Polityka publiczna jako proces.

W1, W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

28 / 104

Rozwój osobisty i interpersonalny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ab9e4af

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nakaz Sokratesa – „Poznaj samego siebie” – odnosi się do najważniejszej wiedzy, jaką można w życiu zdobyć.
Każdy człowiek widzi świat przez wyjątkowe okulary, ukształtowane przez własną biologię, historię i kulturę.
Trudno dojść do prawdy otaczającym nas świecie, a jeszcze trudniej inspirować konstruktywne zmiany społeczne,
bez świadomości samego siebie – swoich mocnych stron, ograniczeń i możliwości rozwoju. Tylko wiedząc kim
jesteśmy i gdzie jesteśmy możemy świadomie planować własny rozwój i wpływać konstruktywnie na nasze
otoczenie. W trakcie kursu „Rozwój osobisty i interpersonalny” pogłębisz swoją samoświadomość i otrzymasz
wsparcie ich w wypracowywaniu nawyków, które nauki społeczne wskazują jako kluczowe dla osobistego
dobrostanu i długotrwałego, pozytywnego wpływu społecznego. Kurs będzie okazją do sprecyzowania swojej
życiowej wizji i wartości, do pracy nad własnym charakterem, a także do stawiania sobie (i osiągania) znaczących
społecznie celów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
odnoszące się do uwarunkowań indywidualnego
dobrostanu oraz wpływu społecznego

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W15

esej, dziennik rozwoju

W2

swoje silne strony i wiodące wartości

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W15

esej, dziennik rozwoju

W3

strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami u siebie
i innych

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W15

esej, dziennik rozwoju

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zauważać, nazywać i moderować swoje emocje
w interakcji z innymi

ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U14

zaliczenie ustne, dziennik
rozwoju

U2

Adaptować swoje zachowanie w świetle informacji
zwrotnej

ZZS_K2_U09,
ZZS_K2_U14

zaliczenie ustne, dziennik
rozwoju

U3

Formułować sobie znaczące cele w sposób wskazany
w literaturze jako skorelowany z indywidualnym
dobrostanem i pozytywnym wpływem społecznym

ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U09

zaliczenie ustne, esej,
dziennik rozwoju

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

adaptacji swojego zachowania w świetle dostępnych
danych i argumentów

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

zaliczenie ustne, dziennik
rozwoju

K2

pracy nad nawykami powiązanymi z własnym
dobrostanem i pozytywnym wpływem społecznym

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

zaliczenie ustne, esej,
dziennik rozwoju

K3

przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K07

zaliczenie ustne, esej,
dziennik rozwoju

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

warsztaty

10

przygotowanie eseju

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kim jestem? Jakie są moje mocne strony?

W2

2.

Uniwersalne emocje i potrzeby. Rozumienie emocji u siebie i u innych

W1, U1

3.

Strategie postępowania z trudnymi emocjami i zniechęceniem

W1, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Strategie postępowania w konﬂikcie

W1, W3, U1, U2, K1, K2

5.

Budowanie zasobów na trudne czasy

W1, W3, U1, U3, K2

6.

Nawyki wspierające długofalowy dobrostan i wpływ społeczny

W1, U2, U3, K1, K2

7.

Budowanie życia pełnego znaczenia

W2, U3, K3

8.

Formułowanie życiowej misji

W2, U3, K3

9.

Transcendencja: Część większej układanki

W1, U3, K2, K3

10.

Generatywność: Wpływ na kolejne pokolenia

W1, U3, K2, K3

11.

Miłość: Teoria i style przywiązania a wpływ społeczny

W1, U2, K1

12.

Zarządzanie czasem i energią życiową

W1, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na
zajęciach, oraz prowadzenie pomiędzy nimi Dziennika Rozwoju,
esej, dziennik rozwoju polegającego na systematycznej reﬂeksji nad omawianymi treściami
oraz odnoszenia ich do własnego życia. Elementy Dziennika Rozwoju
stają się następnie podstawą do napisania Eseju Końcowego.

warsztaty

zaliczenie ustne

Sylabusy

Podstawą zaliczenia warsztatowej części kursu jest obecność na
zajęciach i wypowiedź ustna w ich trakcie.
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Instrumentarium badawcze I (projekt badawczy i gromadzenie danych)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5abc0f75

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie naszych spotkań dowiesz się jak wyszukiwać wiarygodne dane i projektować własne badania naukowe.
Poznasz kluczowe pojęcia związane z metodologią badawczą odnoszącą się do różnych sposobów, modeli
prowadzenia badań: jakościowych, ilościowych i wykorzystujących metodologię mieszaną. Przygotowanie przez
Ciebie projektu badawczego pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna elementy projektów badawczych: jakościowych,
ilościowych i metodologii mieszanej

ZZS_K2_W07

zaliczenie pisemne

W2

zna aparat pojęciowy metodologii badawczej

ZZS_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

zna zasady tworzenia i zastosowania narzędzi
służących do gromadzenia danych

ZZS_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować projekty badawcze z wykorzystaniem
metodologii badań: jakościowych, ilościowych
i metodologii mieszanej

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08

zaliczenie pisemne

U2

przygotować narzędzia badawcze i gromadzić dane

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08

zaliczenie pisemne

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania zasad etycznych w projektowanych
i realizowanych badaniach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

pozyskanie danych

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy projektów badawczych
Paradygmaty badań społecznych
Etyka w badaniach
Struktura procesu badawczego (Przegląd literatury, cel, pytania, zmienne,
hipotezy, konceptualizacja badania, analiza danych)
Indeksy, skale i typologie
Typy obserwacji - gromadzenia danych (eksperyment, badania sondażowe,
badania jakościowe, badania niereaktywne, badania mieszane)
Zmienne w badaniach ilościowych
Dobór próby

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne
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Laboratorium zmiany: Projektowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.220.5e5799434043b.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Drugi kurs z serii Laboratorium zmiany: Projektowanie zaprasza studentów do podjęcia działań mających na celu
zaprojektowanie zmiany. W zespołach zadaniowych i w twórczej atmosferze studenci zostaną postawieni przed
wyzwaniem wymyślenia i zaprojektowania nowatorskiego rozwiązania wybranego problemu społecznego.
Pomogą nam przy tym zgromadzone informację, wiedza oraz różnorodne metody działania poznane w trakcie
studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane metody badań naukowych i zasady tworzenia
wybranych instrumentów badawczych w zakresie
możliwości ich wykorzystania w procesie
projektowania nowych rozwiązań.

ZZS_K2_W07

projekt

W2

wybrane fakty, teorie i metody projektowania
innowacyjnych rozwiązań.

ZZS_K2_W10,
ZZS_K2_W14

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać złożone
zjawiska i procesy społeczne w celu lepszego poznania
kontekstu projektowanych rozwiązań.

ZZS_K2_U01

projekt

U2

identyﬁkować i formułować problemy na podstawie
analizy i diagnozy rzeczywistości społecznej; także
w sposób dynamiczny, tj. rozumiejąc, że istnieje
kategoria problemów społecznych, których nie
jesteśmy w stanie ostatecznie sformułować.

ZZS_K2_U04

projekt

U3

zespołowo generować nowe idee będące zalążkiem
rozwiązań sformułowanych problemów.

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U15

projekt

U4

analizować sformułowane problemy oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania,
korzystając przy tym z dostępnej wiedzy.

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U15

projekt

U5

eksperymentować z różnymi pomysłami rozwiązań,
tworząc ich prototypy w celu ich testowania.

ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu
treści.

ZZS_K2_K01

projekt

K2

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

ZZS_K2_K02

projekt

K3

przedsiębiorczego działania.

ZZS_K2_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyzacja.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

2.

Analiza problemu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

3.

Kontekstualizacja problemu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

4.

Analiza istniejących rozwiązań.

W1, W2, U1, U2, U4, K1,
K2

5.

Empatyzacja.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

6.

Ideacja.

W1, W2, U3, K1, K2, K3

7.

Wstępna ocena pomysłów.

W1, W2, U4, K1, K2, K3

8.

Pogłębienie wiedzy technologicznej.

W1, W2, U4, K1, K2

9.

Ograniczenie problemu.

W1, W2, U1, U2, U4, K1,
K2

10.

Prototypowanie i eksperymentowanie.

W1, W2, U4, U5, K1, K2,
K3

11.

Ewaluacja.

W1, W2, U4, U5, K1, K2,
K3

12.

Projekt rozwiązania.

W1, W2, U4, U5, K1, K2

13.

Studium wykonalności.

W1, W2, U4, U5, K1, K2,
K3

14.

Model biznesu.

W1, W2, U2, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza
mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie, przedstawienie i obrona projektu.
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Metody projektowania rozwiązań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ac2d784

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 50, warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jak skutecznie projektować zmiany? W ramach kursu nauczysz się metod i technik projektowania rozwiązań
problemów istotnych społecznie. Stworzenie nowatorskiego rozwiązania może być impulsem do założenia własnej
organizacji, realizacji projektu, lub do wprowadzenia zmiany w organizacji, w której działasz jako pracownik bądź
wolontariusz. Niezależnie od kariery jaką wybierzesz, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów zawsze
ci się przydadzą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

etapy i istotę procesu projektowania rozwiązań

ZZS_K2_W14

wyniki badań,
prezentacja

W2

metody projektowania rozwiązań

ZZS_K2_W14

wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

syntetyzować różne informacje dotyczące wybranego
zagadnienia i formułować konkretne problemy na ich
podstawie

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U10

wyniki badań,
prezentacja

U2

twórczo myśleć i generować różne propozycje
rozwiązań problemów

ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U11

wyniki badań,
prezentacja

U3

przygotować prototyp rozwiązania i przetestować go

ZZS_K2_U03,
ZZS_K2_U10

wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnej krytyki pomysłów i rozwiązań

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K08

wyniki badań,
prezentacja

K2

zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów

ZZS_K2_K02

wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

50

warsztaty

10

analiza i przygotowanie danych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

projektowanie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody pozyskiwania i syntezy informacji w procesie projektowania

W1, W2, U1

2.

Metody deﬁniowania problemu

W1, W2, U2

3.

Metody ideacji

W1, W2, U2

4.

Metody i techniki prototypowania

W1, W2, U3, K1, K2

5.

Proces testowania rozwiązań

W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, Metoda
sytuacyjna
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

wyniki badań, prezentacja

każdy element to 1/2 oceny

warsztaty

wyniki badań, prezentacja

każdy element to 1/2 oceny

Sylabusy
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Mechanizmy zmiany społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.220.5e579943770d1.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie naszych spotkań poznasz zagadnienia związane z różnymi teoriami zmiany społecznej i czynnikami ją
określającymi. Przegląd klasycznych i współczesnych teorii zmiany społecznej będzie uzupełniony o próbę analizy
głównych zmian społecznych z którymi stykamy się we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

1. Zna i rozumie wybranych klasyczne i współczesne
teorie zmiany społecznej

ZZS_K2_W01

projekt, prezentacja
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W2

2. Posługuje się poprawnie podstawową terminologią
z zakresu teorii zmiany społecznej

ZZS_K2_W02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. Potraﬁ zastosować wiedzę o mechanizmach zmiany
społecznej do analizy bieżących zmian i procesów
społecznych

ZZS_K2_U04

projekt, prezentacja

U2

2. Umie analizować procesy zmian społecznych
wykorzystując język teorii zmiany społecznej

ZZS_K2_U05

projekt, prezentacja

U3

3 Umiejętnie dokonuje konstruktywnej analizy zmian
społecznych

ZZS_K2_U05

projekt, prezentacja

U4

4. Jest gotowy krytycznie dyskutować zmiany
społeczne wykorzystując język teorii

ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U06

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

1. krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu
treści.

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

projekt, prezentacja

K2

2. uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Podstawowe pojęcia w badaniu zmiany społecznej
2.Klasyczne teorie zmiany i rozwoju społecznego
3.Zmiana społeczna i modernizacja
4.Idea postępu i jej rozumienie/krytyka
5.Systemowe i kulturowe teorie zmiany społecznej
6.Transformacja myślenia o zmianie społecznej – nowoczesność i ponowoczesność
7. Wizje historii – ewolucjonizm, neoewolucjonizm, inne koncepcje rozumienia
procesów historycznych
8. Idea podmiotowości w zmianie społecznej; znaczenie jednostki
9. Ruchy społeczne jako motory zmian
10. Globalizacja i inne wyzwania wpółczesności a zmiana społeczna

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

prezentacja

egzamin z treści wykłąów

ćwiczenia

projekt

przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy projektowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Etyczno-prawne uwarunkowania zmiany społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.220.5e57994392105.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kim jest świadomy obywatel w demokratycznym państwie prawnym? Jak zarządzać w sposób etyczny w systemie
rządów większości z poszanowaniem praw osób należących do mniejszości? Na te pytania będziemy starali się
odpowiedzieć w kontekście etyczno-prawnego zarządzania zmianami społecznymi. W trakcie naszych spotkań
dowiesz się w jaki sposób znajomość różnych koncepcji etycznych i prawnych (np. związanych z eksponowaniem
wartości: arabskich, azjatyckich, afrykańskich, europejskich, religijnych, narodowych i in.) może pomóc
w zrozumieniu przemian zachodzących w Polsce i na świecie. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie: jakie
postawy, zasady i normy są potrzebne, by żyć u „siebie”, ale jednocześnie żyć w „globalnej wiosce”?

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

różne systemy etyczne świata

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

normy postępowania, w tym normy prawne oraz
sankcje związane z ich naruszaniem

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W07,
ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W15,
ZZS_K2_W17

prezentacja

W3

zagrożenia wynikające z nieetycznych zachowań

ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W13,
ZZS_K2_W16

prezentacja

W4

rolę etyki i prawa w działaniach indywidualnych
i grupowych

ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W14

esej

rolę praw człowieka w budowaniu relacji
międzyludzkich

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W04,
ZZS_K2_W07,
ZZS_K2_W10,
ZZS_K2_W15

esej, egzamin pisemny /
ustny

prezentacja

W1

W2

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać oceny zachowań nieetycznych

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U09,
ZZS_K2_U11

U2

formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko w dyskusji dotyczącej zachowań etycznych
i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

odwołać się do przepisów prawa w przypadku
naruszeń norm etycznych

ZZS_K2_U03,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U15,
ZZS_K2_U16

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

wskazać przypadki naruszeń praw człowieka i wskazać
gwarancje ochrony tych praw

ZZS_K2_U07,
ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U13,
ZZS_K2_U14

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnej krytyki nieetycznych zachowań

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K08

esej

K2

propagowania etycznej postawy w sferze publicznej

ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K07

prezentacja

K3

aktywności na rzecz przestrzegania "etycznego"
prawa

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K05,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Sylabusy
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K4

działania na rzecz ochrony swoich praw człowieka oraz
praw innych osób

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K09

esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia związane z etyką

W1, W4, U1, U2, U4, K1,
K2

2.

Podstawowe zagadnienia związane z prawem

W2, W4, W5, U3, U4, K3,
K4

3.

Prawa człowieka (w tym: ochrona danych osobowych, prawo własności
intelektualnej) jako podstawa etyki globalnej

W2, W5, U3, U4, K3, K4

4.

Zmiany w Etyce spowodowane zmianami globalnymi

W1, W3, W5, U2, U3, U4,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny egzamin pisemny

ćwiczenia

esej, prezentacja

aktywny udział w zajęciach, obrona eseju, indywidualne rozwiązanie
problemu etyczno-prawnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Odwołanie się do wybranych treści z zajęć z 1 semestru (Wyzwania współczesnego świata i wizje przyszłości; Historia i
dynamika systemów społecznych; Polityki publiczne; Rozwój osobisty i interpersonalny)

Sylabusy
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Procesy grupowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ac93857

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praca w grupie może generować niezliczone korzyści - lub kończyć się frustracją i porażką. Od czego zależy jaki
scenariusz się zrealizuje? W ramach naszych spotkań dowiesz się jakie procesy wpływają na skuteczność pracy
grupy. Odkryjesz i uświadomisz sobie jak Ty i Twoje postawy oddziaływują na innych oraz jakie znaczenie ma
Twoje zachowanie i nastawienie dla przebiegu procesów grupowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

deﬁnicje grupy i zespołów

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W15

portfolio

W2

podstawowe procesy grupowe

ZZS_K2_W15,
ZZS_K2_W16

portfolio

W3

deﬁnicje terminu konﬂikt i jego źródła oraz termin
negocjacyjne i strategie negocjacyjne

ZZS_K2_W16

portfolio

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować rozwój grupy

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U14

portfolio

U2

rozpoznawać procesy grupowe

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U09,
ZZS_K2_U14

portfolio

U3

identyﬁkować konﬂikt i zastosować strategie
negocjacyjne

ZZS_K2_U01

portfolio

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania ról w grupie

ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K07

portfolio

K2

krytycznej oceny własnego zachowania w grupie

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

portfolio

K3

koordynowania pracy grupy

ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

portfolio

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

warsztaty

10

przygotowanie do ćwiczeń

60

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja terminu grupa i zespół

W1

2.

Podstawowe procesy grupowe:
Rozwój grupy i procesy socjalizacji
Zadania i ich rodzaje
Spójność grupy i role grupowe
Facylitacja grupowa
Myślenie grupowe
Podejmowanie decyzji
Przewodzenie grupie

W2, U1, U2, K1, K2, K3

3.

Konﬂikty i ich rozwiązywanie

W3, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

ćwiczenia

portfolio

warsztaty

portfolio

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie portfolio
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Instrumentarium badawcze II (analiza danych i wnioskowanie)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5acb56bb

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie naszych spotkań dowiesz się jak w procesie badawczym analizować dane jakościowe i ilościowe oraz
w jaki sposób przebiega proces wnioskowania. Omawiane treści, począwszy od najprostszych operacji
statystycznych na danych, po bardziej złożone metody postępowania badawczego i wnioskowania statystycznego
przygotują Cię do samodzielnego prowadzenia badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna metody analizy danych jakościowych i ilościowych

ZZS_K2_W07

projekt
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W2

zna zasady wnioskowania stosowane w badaniach
społecznych

ZZS_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić analizę statystyczną danych
ilościowych i jakościową zgromadzonych danych

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08

projekt

U2

przeprowadzić wnioskowanie i napisać raport z badań

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08

projekt

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia krytycznej analizy danych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza danych ilościowych:
-Przygotowanie i czyszczenie baz danych
-Tabelaryczne i graﬁczne metody opisu danych
-Statystyki opisowe
-Tworzenie wskaźników zmiennych (skale i indeksy)
-Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych - Testy chi-kwadrat
-Testy t-Studenta
-Miary związku między zmiennymi – współczynniki korelacji
-Analiza regresji
Analizowanie danych jakościowych:
-kodowanie danych
-analiza treści
Przygotowanie raportu

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt
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Laboratorium zmiany: Wdrażanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e57994421d20.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach trzeciego kursu Laboratorium zmiany: Wdrażanie przejdziemy wspólnie ze studentami trudną drogę.
Mając pomysł, projekt, a często także prototyp lub pilotaż za sobą, staniemy oko w oko z rzeczywistością
wprowadzania zmiany w życie. Będziemy stosowali zaprojektowane rozwiązania, przekonywali do nich klientów,
użytkowników i współpracowników, ulepszali je, licząc na osiągnięcie założonych efektów (także ﬁnansowych).
Staniemy się praktykami zmiany: doradcami, menadżerami, trendsetterami i najsurowszymi krytykami
wdrażanych rozwiązań. Będziemy negocjować, kontraktować i zarządzać zmianą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

role pełnione w procesie wdrażania zmiany przez
różne grupy interesariuszy, w tym managerów,
doradców i użytkowników/beneﬁcjentów

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W14

projekt, raport,
prezentacja

W2

sposoby organizowania działalności różnych
organizacji i sposobów kontraktowania zmiany

ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W12

projekt, raport,
prezentacja

W3

zasady i metody identyﬁkacji i kształtowania
kompetencji i kwaliﬁkacji przyszłości w organizacji

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W08

projekt, raport,
prezentacja

U1

przejść przez proces tworzenia organizacji (wyboru
formy, zgromadzenia zasobów startowych, załatwienia
niezbędnych formalności, dobrania właściwych ludzi
do właściwych zadań)

ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U15

projekt, raport,
prezentacja

U2

prowadzić negocjacje

ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U15,
ZZS_K2_U16

projekt

U3

zarządzać przejściem od projektu i prototypu
do wdrożenia zmiany: odmrożenie, zmiana,
zamrożenie; zinstytucjonalizowania i „zakorzenienia”
zmiany

ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia funkcji przywódczych, rozumiejąc, że
przywództwo to ciężka praca (umie negocjować
i przekonywać do swojej wizji)

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K05

projekt, raport

K2

przeprowadzenia fazy wdrożenia zmiany że
zrozumieniem, że nie jest ono fazą bez projektowania

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K09

projekt, raport,
prezentacja

K3

zmiany i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K09

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie raportu

40

badania terenowe

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

55 / 104

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gdzie jesteśmy? Diagnoza i projekt zmiany

W1, U3, K2

2.

Czym jest /będzie dla nas wdrożenie zmiany? Zrozumienie, że faza wdrożenia nie
jest fazą bez projektowania: dobrze zacząć od pilotażu, gotowość na korekty

W2, U3, K2

3.

Aktorzy zmiany - spotkanie z użytkownikami/beneﬁcjentami, klientami

W1, U1, K1

4.

Co nam mówią aktorzy zmiany?

W1, U3, K3

5.

Gdzie jesteśmy? (wg procesu: odmrożenie, zmiana, zamrożenie;
zinstytucjonalizowania i „zakorzenienia” zmiany)

W2, U3, K2

6.

Kontraktowanie „zmiany” (polityki publicznej, interwencji zarządczej, innowacji,
usługi, produktu)

W2, U1, K2

7.

Aktorzy zmiany - spotkanie z użytkownikami/beneﬁcjentami, klientami –
„podpisanie” kontraktu i monitoring wdrażania zmiany

W2, U2, K1

8.

Co nam mówią aktorzy zmiany?

W1, U2, K1

9.

Gdzie jesteśmy? (wg procesu: odmrożenie, zmiana, zamrożenie;
zinstytucjonalizowanie i „zakorzenienie” zmiany)

W2, U3, K2

10.

Monitorowania implementacji „zmiany”/działalności organizacji - a może trzeba
coś “wyrzucić”?

W1, U3, K3

11.

Jak identyﬁkować i kształtować kompetencje i kwaliﬁkacje przyszłości w
organizacji? – cel zakorzenienie zmiany a potem twórcza destrukcja

W1, U3, K3

12.

Jak budować lojalność członków organizacji i zaufanie interesariuszy? Trudna
praca managera

W2, U1, K1

13.

Gdzie jesteśmy? (wg procesu: odmrożenie, zmiana, zamrożenie;
zinstytucjonalizowanie i „zakorzenienie” zmiany, rezygnacja, twórcza destrukcja?)

W3, U3, K3

14.

Czy nasza zmiana się obroni?

W3, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obrona projektu zmiany, sprawozdanie z wdrożenia lub symulacji
wdrożenia zaprojektowanej zmiany w realnej organizacji,
projekt, raport, prezentacja
organizacja i ewaluacja spotkań z użytkownikami/beneﬁcjentami,
klientami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów "Laboratorium Zmiany: Diagnoza" oraz "Laboratorium Zmiany: Projektowanie."

Sylabusy
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The learning organization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e5799443c51f.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek dotąd. To co wczoraj działało, nie musi działać dzisiaj - a to zmusza
menedżerów, by docenić i wdrożyć procesy organizacyjnego uczenia się. Na naszych spotkaniach poznasz
wieloaspektową perspektywę zmian i uczenia się w organizacji. Wdrożenie koncepcji ciągłego uczenia się
organizacji i w organizacji wymaga czegoś więcej niż metody i techniki uczenia się. Te zajęcia poszerzą Twoje
spojrzenie, uwzględniając podejście kognitywne czerpiące z ekonomii behawioralnej, psychologii, socjologii oraz
antropologii kulturowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

P7S_WG - w pogłębionym stopniu teorie naukowe
właściwe dla zarządzania zmianą społeczną oraz
kierunki jego rozwoju, a także zaawansowaną
metodologię badań.

ZZS_K2_W01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

P7S_WG - na poziomie zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych
instrumentów badawczych.

ZZS_K2_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

P7S_WG - wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi
dziedzinami, różnorodne, złożone uwarunkowania
i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności
w zakresie zarządzania zmianą społeczną.

ZZS_K2_W10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

P7S_UW - identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać
złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje
między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin
naukowych właściwych dla zarządzania zmianą
społeczną.

ZZS_K2_U01

prezentacja

U2

P7S_UW - formułować i analizować problemy
badawcze wynikające z omawianych zjawisk
ekonomicznych, społecznych, środowiskowych
i organizacyjnych, związanych z zarządzaniem zmianą
społeczną oraz dobierać odpowiednie metody
i narzędzia ich

ZZS_K2_U04

prezentacja

U3

P7S_UK - uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia.

ZZS_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

P7S_KK - krytycznego odbioru i analizy
przedstawionych mu treści.

ZZS_K2_K01

prezentacja

K2

P7S_KK - uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

ZZS_K2_K02

prezentacja

K3

P7S_KR - respektowania zasad publicznej własności
wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad
ochrony własności intelektualnej.

ZZS_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

35

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dynamiczne ujęcie organizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Systemowe uczenie się organizacji i w organizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Strategiczne uczenie się organizacji i w organizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Kultura i tożsamość organizacyjna w procesie uczelnia się.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Typy uczenia sie organizacji i koncepcja piątej dyscypliny

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Struktury organizacyjne. Uwarunkowania procesu zmian w funkcjonowaniu
organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Funkcjonalistyczne i interpretatywne ujęcie procesu uczelnia się organizacji i w
organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Krytyczne ujęcie procesu uczelnia się organizacji i w organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Pięciominutowa prezentacja przedstawiająca projekt
badawczy 2. Jeden quiz w platformie Pegaz

Wymagania wstępne i dodatkowe
Słuchacz kursu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami oraz władać językiem angielskim
minimum na poziomie B2.

Sylabusy
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Gender studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e579944570dd.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych organizacji i społeczeństw, jest niwelowanie wszelkiego typu
nierówności społecznych, w tym związanych z płcią, rasą, klasą, wykształceniem czy zamożnością. Jednym
z najistotniejszych obszarów nierówności jest płeć. Ten wykład konwersatoryjny stanowi prezentacje głównych
założeń i kontekstów studiów kobiecych i genderowych (Women's and Gender Studies), interdyscyplinarnej
dziedziny nauki, która stawia i analizuje krytyczne pytania dotyczące znaczenia płci w społeczeństwie.
Koncentruje się na klasycznych i współczesnych feministycznych debatach teoretycznych i empirycznych, oraz
prezentuje złożone relacje pomiędzy płcią, seksualnością, rasą/etnicznością i klasą. W trakcie kursu zapoznasz się
z kluczowymi zagadnieniami, pytaniami i debatami w ramach studiów kobiecych i genderowych, zarówno
historycznych jak i współczesnych. Krytycznie przeanalizujesz tą tematykę w różnych sferach społecznych
i politycznych, takich jak organizacje, ekonomia, polityka, kultura, media czy zdrowie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

• Najważniejsze teorie, koncepcje i zagadnienia
w ramach studiów kobiecych i badań nad płcią, jak
również ich historyczny rozwój i współczesne
konteksty i odniesienia;

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W10,
ZZS_K2_W15

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

• Klasyczne i współczesne teorie i koncepcje
feministyczne a także złożone relacje pomiędzy płcią,
seksualnością, rasą/etnicznością i klasą.

ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W15

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

• syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
zagadnienia w obszarze studiów kobiecych
i genderowych, identyﬁkując ich kluczowe tezy
i założenia

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U12,
ZZS_K2_U15

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

• Konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać
swoje stanowisko

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12,
ZZS_K2_U15

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnej krytyki I uogólnień w świetle
dostępnych badań

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2

zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów,

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K3

przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, społeczna konstrukcja kobiecości i męskości, studia nad
feminizmem i studia gender.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Gender i społeczeństwo: rodzina i gospodarka, systemy polityczne i prawne,
edukacja, kultura

W1, W2, U2, K1

3.

Ruch feministyczny, feministyczne teorie (feminizm liberalny, feminizm
marksistowski i socjalistyczny, feminizm radykalny, feminizm psychoanalityczny i
egzystencjalny itd.)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

4.

Feministyczne teorie (feminizm liberalny, feminizm marksistowski i socjalistyczny,
feminizm radykalny, feminizm psychoanalityczny i egzystencjalny itd.)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

5.

Gender a organizacje; gender w zarządzaniu

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

6.

Przemoc wobec kobiet (przemoc ze względu na płeć w rodzinie, przemoc ze
względu na płeć w społeczności i państwie, praktyki kulturowe naruszające prawa
kobiet, reakcja na przemoc)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

7.

Gender a zdrowie (zdrowie kobiet w społeczeństwie - kontekst kulturowy,
problemy dziewcząt i implikacje zdrowotne, problemy zdrowotne dorosłych kobiet
itd.)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

8.

Gender a gospodarka (kobiety w pracy, nierówność płci na rynku pracy)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

9.

Gender a ubóstwo (przyczyny ubóstwa, kobiety w ubóstwie: zróżnicowane
konteksty, zmniejszenie ubóstwa: polityki i strategie)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

10.

Gender a polityka i sprawowanie władzy (udział kobiet w życiu politycznym,
kobiety w sprawowaniu władzy, płeć i upodmiotowienie polityczne)

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów,
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

(1) Studenci indywidualnie czytają zadane teksty i przychodzą na
zajęcia przygotowani do wykładu i dyskusji. (2) W stałych grupach,
studenci przygotowują i przeprowadzają debatę na wybrany temat
(5 tematów do wyboru) na 5 ostatnich zajęciach w semestrze. Na
konsultacjach z prowadzącym dyskutują o przebiegu i treści debat.
(3) Przez cały semestr studenci przygotowują indywidualny,
krytyczny esej, na temat wybrany całkowicie samodzielnie i
przedyskutowany z prowadzącym na konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Public relations, promocja, reklama w polityce społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e579944719b6.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Każdy z nas słyszał o public relations (to ten słynny piar), brandingu, promocji czy reklamie. Jednak nie każdy wie
jak skutecznie budować wizerunek organizacji, świadomość marki czy jak tworzyć i wdrażać strategie
komunikacyjne oraz linie kreatywne kampanii reklamowych. Wiemy, że w dobie nieograniczonego dostępu
do informacji, ów informacje każdego dnia niejako zalewają nasz ekran komputera. Stąd pojawia się pytanie jak
skutecznie wywołać w naszych konsumentach, odbiorcach naszych działań czy użytkownikach „efekt WOW” ? –
tym samym jak wzbudzić ich zadowolenie, a w dalszej perspektywie zachęcić do dzielenia się doświadczeniami
z innymi aby w konsekwencji przekształcić naszego odbiorcę w lojalnego i skutecznego orędownika naszych idei
i działań? O to walczymy i tego na tym kursie się nauczymy! Czy jesteś gotowy na WOW?

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Najważniejsze i najnowsze kierunki rozwoju oraz
narzędzia public relations, promocji oraz reklamy.

ZZS_K2_W01

prezentacja

W2

Znać metody badawcze służące do przeprowadzania
audytów komunikacyjnych w organizacjach
społecznych (diagnoza).

ZZS_K2_W07,
ZZS_K2_W14

prezentacja

W3

Znać podstawowe elementy strategii komunikacyjnej
organizacji w kontekście tworzenia relacji
z otoczeniem.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje
stanowisko.

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U05

prezentacja

U2

Planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole.

ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U09

prezentacja

U3

Posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji.

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U15

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uznania znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

ZZS_K2_K02

prezentacja

K2

Krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści.

ZZS_K2_K01

prezentacja

K3

Konstruktywnej krytyki uogólnień w świetle
dostępnych treści.

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie raportu

5

przeprowadzenie badań empirycznych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Narzędzia public relations (m in. komunikacja wewnętrzna, corporate identity,
media relations, monitorowanie mediów, investors relations, inﬂuencer
marketing), promocji oraz reklamy.

W1, K3

2.

Najnowsze trendy i koncepcje w public relations (np. wpływowe subkultury
cyfrowe, klienci jako połączone sieci)

W1, U3

3.

Rola i znaczenie diagnozy, audytu komunikacji w organizacji – teoria a praktyka.

W2, U2

4.

Strategia komunikacji organizacji z otoczeniem – teoria a praktyka.

W3, K1

5.

Zastosowanie public relations (budowanie świadomości marki, branding) w
praktyce – jak ‘wychować’ lojalnego Orędownika naszych idei i działań?

U1, K2

6.

Zastosowanie promocji oraz działań reklamowych (np. linie kreatywne kampanii
reklamowych) w praktyce
– jak ‘wychować’ lojalnego Orędownika naszych idei i działań ?

W1, U1, K2

7.

Zarządzanie komunikacją z otoczeniem – jak wywołać efekt WOW?

W3, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena z kursu zostanie obliczona w następujący sposób: - aktywność na
zajęciach oraz znajomość wskazanej literatury: 30% - prezentacja na
ocenę: 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Polityka miejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e5799448c799.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Miasto nie jest sztywnym układem urbanistycznym wypełnionym przez ludzi, tylko dynamiczną strukturą
kształtowaną w sposób polityczny przez działające w mieście siły: człowieka, interesy i kapitał. Sto
najważniejszych miast na świecie, w których mieszka 10% mieszkańców Ziemi, generuje 30 % światowego PKB
i przyciąga 68 % inwestycji w nieruchomości, które stanowią dziś 60% zgromadzonego majątku. Głównym
rozgrywającym w przestrzeni miejskiej stają się rynki ﬁnansowe, traktujące ją i jej mieszkańców jako obiekt
spekulacji i ekstrakcji wartości przez dług. Saskia Sassen zauważa, że możliwość tworzenia historii, kultury i wielu
innych rzeczy jest dziś zagrożona przez gwałtowny rozwój miast na dużą skalę. Czyje jest miasto? I co znaczy być
dziś obywatelem miasta? Co to znaczy miejski styl życia? O jakie miasto nam chodzi (smart, obiegu zamkniętego,
slow, technopolię, miasto szczęśliwe)? Czy to burmistrzowie powinni rządzić światem? Na te pytania spróbujemy
odpowiedzieć w ramach kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia i koncepcje związane z procesami urbanizacji

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W11

prezentacja

W2

metody i narzędzia polityki miejskiej w różnych
skalach

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W14

raport

W3

współczesne procesy zachodzące w miastach
(metropolizacja, utrata funkcji, urban sprawl,
deglomeracja, dezurbanizacja itp.).

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W14

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować różne polityki miejskie tworzone przez
władze publiczne

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U10

raport, prezentacja

U2

zdiagnozować problemy i procesy zachodzące
w mieście w oparciu o dostępne dane

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U11

raport

U3

zaprojektować/ zaplanować interwencję w ramach
polityki miejskiej, w tym szczególnie z perspektywy
użytkowników miasta

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U12,
ZZS_K2_U15

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnej krytyki i korekty podejmowanych
działań w ramach polityk publicznych

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K08

raport, prezentacja

K2

zmiany w świetle nowych argumentów i reakcji
otoczenia i interesariuszy

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

raport, prezentacja

K3

współpracy na rzecz osiągania założonych celów,
wykazując się elastyczną postawą

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K09

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie raportu

25

analiza dokumentów programowych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

badania terenowe

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miasto i jego funkcje

W1, W3, U2, K1

2.

Współczesne procesy i koncepcje rozwoju miast

W1, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Interesariusze (użytkownicy) miasta ich wpływ na rozwój miasta
Prawo do miasta i ruchy miejskie

W3, U2, U3, K2, K3

4.

Polityka miejska i instrumenty zarządzania miastem

W2, W3, U1, U2, U3, K1

5.

Diagnoza i analiza jako podstawa polityki miejskiej

W2, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Miasto – wizyta studyjna

W2, U1, U3, K1

7.

Miasto jako biegun wzrostu, miasto jako skansen, megamiasto, miasteczko
Dla kogo miasto?

W3, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Analiza miasta/polityki miejskiej w formie pisemnej (skala 2-5) 70% 2.
raport, prezentacja Prezentacja wybranych problemów (skala 2-5) 20% 3. Udział w
przygotowaniu wizyty studyjnej (skala 2-5) 10%
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Polityka równościowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5aeb87a0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

“Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych” - pisał George Orwell. Skąd biorą się
nierówności i wykluczenie? Jak można z nimi walczyć? Na tym kursie poznasz regulacje prawne u podstaw polityki
równościowej i antydyskryminacyjnej - nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę z zakresu polityki równościowej.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W11

zaliczenie na ocenę
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W2

Zna i rozumie dylematy oraz trudności związane
z polityką równościową.

ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W3

Zna akty prawne regulujące kwestie równości.

ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Potraﬁ rozpoznawać i identyﬁkować przejawy
dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia
społecznego

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U03,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ opracowywać strategie służące minimalizacji
lub zapobieganiu skutków wykluczania społecznego.

ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U03,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U15,
ZZS_K2_U16

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ analizować problemy dotyczące polityki
równościowej

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U10

zaliczenie na ocenę

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia działań mających na celu eliminację
przejawów wszelkiej nierówności, nietolerancji
i dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka równości szans i niedyskryminacji w ujęciu teoretycznym.

W1, U1, U2, U3

Sylabusy
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2.

Nierówności, marginalizacja i wykluczenie społeczne ze względu na status
materialny, rodzinny, wiek, płeć, pochodzenie, przynależność etniczną i narodową, W1, W2, U1, U3
niepełnosprawność, tożsamość seksualną, wyznanie religijne, światopogląd itd.

3.

Główne wyzwania polityki równościowej.

W1, W2, W3, U2, U3, K1

4.

Akty prawne regulujące kwestie równości i przeciwdziałania marginalizacji,
dyskryminacji i wykluczenia

W1, W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

71 / 104

Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5aedda22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z analizą literatury oraz projektowaniem
i prowadzeniem badań na potrzeby napisania pracy magisterskiej.

C2

Celem równoległym jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów organizacyjnych w organizacjach
publicznych. Oprócz zaprojektowania i przeprowadzenia badań konieczne będzie wskazanie rekomendacji lub
zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu organizacyjnego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Teorie i koncepcje z zakresu problematyki badań
prowadzonych na potrzeby pracy dyplomowej oraz
zasady działania organizacji, w których prowadzi
badania.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Metodologię badań naukowych i zasady tworzenia
wybranych instrumentów badawczych (w przypadku
niektórych seminariów także terminologię z zakresu
badań w działaniu i partycypacyjnych badań
w działaniu)

ZZS_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

Zasady analizy literatury oraz deﬁniowania tematu
i celu pracy.

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

Paradygmaty naukowe

ZZS_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

Sformułować problem badawczy pracy dyplomowej
na podstawie analizy literatury, dobrać adekwatne
metody i narzędzia badawcze (w tym w przypadku
niektórych seminariów korzystając z metodologii
badań w działaniu)

ZZS_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Dokonać wyboru paradygmatu, odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów
badawczych. Postawić problem i pytania badawcze

ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Opisać przeprowadzone badania, dokonać diagnozy
sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów
rozwoju/doskonalenie organizacji oraz zaprojektować
wybrane zmiany w organizacji/systemie.

ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnego oraz zespołowego projektowania
i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem
różnorodnych źródeł informacji.

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

K2

Pozyskiwania danych i tworzenia wiedzy
we współpracy z innymi.

ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K05,
ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

K3

Przestrzegania i propagowania etycznej postawy
i wrażliwości społecznej.

ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

60

przeprowadzenie badań literaturowych

120

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

przeprowadzenie badań empirycznych

90

analiza i przygotowanie danych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego. W ramach wybranych seminariów realizuje się prace magisterskie
z wykorzystaniem action research.

W1

2.

Przegląd literatury i wybór projektu badawczego

W2, U1

3.

Formułowanie celu/problemu badawczego, pytań badawczych. Funkcja hipotezy

W3, W4, U1, U2

4.

Wybór metod i budowa narzędzi badawczych. Procedury badawcze.

W2, U1, K1, K2, K3

5.

Analiza i interpretacja danych. Formułowanie wniosków i rekomendacje.

U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, wyniki badań
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Metody zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ad8dbc6

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Co zrobić z przygotowanym projektem zmiany społecznej? Jak go przeprowadzić? W trakcie naszych spotkań
poznasz podstawowe narzędzia, które pomogą ci stworzyć plan działania z elementami biznesplanu. Szczególnie
rekomendowane dla tych, którzy myślą o swojej działalności gospodarczej bądź non-proﬁt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady tworzenia, funkcjonowania i kierowania
zorganizowanymi działaniami w zakresie
przedsiębiorczości społecznej

ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W17

prezentacja,
opracowanie planu

ZZS_K2_U06,
ZZS_K2_U12

prezentacja,
opracowanie planu

ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K05,
ZZS_K2_K09

prezentacja,
opracowanie planu

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

efektywnie komunikować się z interesariuszami

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia ról społecznych i organizacyjnych a także
działań w duchu przedsiębiorczości społecznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podmioty ekonomii społecznej – typy, misja i wartości, podstawy prawne
funkcjonowania

W1

2.

Metody organizacyjne i zarządcze w podmiotach ekonomii społecznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, opracowanie
planu

100% - prezentacja planu działania składającego się elementów
prac domowych, scalonych w dokument zawierający elementy
biznes planu. Plan działania dotyczy przeprowadzenia zmiany
społecznej wybranej podczas Laboratorium.

prezentacja

100% ocenianie ciągłe na podstawie przygotowanych w domu i
na ćwiczeniach elementów planu działania i biznes planu, dla
przeprowadzenia zmiany społecznej wybranej podczas
Laboratorium.
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Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w podmiotach ekonomii społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e579944f0a85.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Sukces wprowadzanych zmian społecznych zależy od posiadanego kapitału i metod ﬁnansowania.
Przedsiębiorczość społeczna może być ﬁnansowana z różnych źródeł. Niezbędne jest poznanie zasad oraz
możliwości pozyskania środków do wdrażania projektów społecznych. W ramach kursu zbierzemy
i uporządkujemy aktualną wiedzę na temat możliwości ﬁnansowania projektowanych zmian społecznych.
Zapoznasz się z mechanizmami ﬁnansowania przedsiębiorczości społecznej, poznasz też instrumenty wdrażanych
zmian w perspektywie podmiotu oraz całej gospodarki i społeczeństwa. Poznasz metody gromadzenia funduszy
niezbędnych do wdrażania zmian społecznych i zarządzania ich portfelem. Zajęcia przybliżą też problem oceny
efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej oraz realizowanych przez nich przedsięwzięć.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
mechanizmy oraz narzędzia ﬁnansowania
przedsięwzięć społecznych

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W11,
ZZS_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

W2

narzędzia prezentacji działalności PES

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W03,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W10,
ZZS_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

podstawową terminologią z zakresu ﬁnansów
w stosunku do PES

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W09,
ZZS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

W4

kierunki rozwoju współczesnych narzędzi
i instrumentów (funduszy) ﬁnansowania
przedsiębiorczości społecznej

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W05,
ZZS_K2_W07,
ZZS_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Identyﬁkować różnorodne źródła pozyskiwania
funduszy niezbędnych do działalności PES

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U05,
ZZS_K2_U09,
ZZS_K2_U14,
ZZS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

dokonać oceny działalność PES przez pryzmat
narzędzi ﬁnansowych

ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U07,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U13,
ZZS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

U3

opracować odpowiednie dokumenty (sprawozdania)
pokazujące działalność PES w perspektywie ﬁnansowej

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

K1

konstruktywnej krytyki różnorodnych metod
pozyskiwania funduszy

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K05,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów nt. możliwości ﬁnansowania działalności
PES

ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K05,
ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

K3

współdziałania w grupie oraz kierowania pracą zespołu
w celu wypracowania akceptowalnych mechanizmów
ﬁnansowania PES

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K4

kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych
w organizacjach w perspektywie ﬁnansowej

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza badań i sprawozdań

15

rozwiązywanie zadań problemowych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

analiza i przygotowanie danych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura ﬁnansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
społecznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

2.

Fundusze publiczne możliwe do wykorzystania w perspektywie podmiotów
ekonomii społecznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

3.

Prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

4.

Ocena działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz wdrażanych projektów
społecznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

5.

Współpraca międzysektorowa w zakresie ﬁnansowania działalności podmiotów
ekonomii społecznej i projektów popartych społecznie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

6.

System instrumentów ﬁnansowych umożliwiających realizację wdrażanych zmian i
projektów społecznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

7.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego a mierniki
dokonań organizacji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań,
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, Metoda
sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Udział w zajęciach. Test wiedzy.

raport, prezentacja

Czynny udział w zajęciach. Przygotowanie raportu i prezentacji dot.
możliwości ﬁnansowania problemu / projektu opracowanego w ramach
Laboratorium Zmiany. Opracowanie raportu zawierającego ocenę
działalności podmiotów ekonomii społecznej lub / i ocenę wdrażanych
projektów społecznych w perspektywie ﬁnansowej.
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Marketing społeczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5cd3d1755b07b.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podczas naszych spotkań poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu społecznego. Narzędzia
wykorzystywane w marketingu społecznym, adaptowane z marketingu komercyjnego, mają pomóc
w rozwiązywaniu problemów współczesnego społeczeństwa np. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji,
bezpieczeństwa, środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi problemami jest właśnie
promowanie wiedzy oraz promowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań (a także modyﬁkowanie
i eliminowanie tych niepożądanych) dzięki prowadzonej komunikacji społecznej. Kurs dostarcza wiedzy,
na różnych przykładach, jak realizowane są cele marketingu społecznego. Umożliwia też twórcze działania
służące nabyciu umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z tego zakresu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

teorie marketingu społecznego

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W10

zaliczenie pisemne

W2

terminologię z zakresu marketingu społecznego

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W10

zaliczenie pisemne

W3

wykorzystanie instrumentów marketingu społecznego

ZZS_K2_W14

zaliczenie pisemne

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U12

wyniki badań

ZZS_K2_K02

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zarekomendować na podstawie przeprowadzonych
badań wykorzystanie instrumentarium marketingu
społecznego do rozwiązywania wybranych problemów
społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne marketingu społecznego. Główne podejścia i teorie,
stosowane techniki i narzędzia; cele marketingu komercyjnego; kształtowanie się
marketingu społecznego - cele i obszary marketingu społecznego; marketing
organizacji publicznych i pozarządowych; specyﬁka marketingu społecznego;
myślenie systemowe i strategiczne w marketingu społecznym; współpraca
międzysektorowa; bariery w prowadzeniu marketingu społecznego.

W1, W2, W3, K1

Sylabusy
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2.

Wyzwania cywilizacyjne a marketing społeczny. Wyzwania i problemy
współczesnego świata a cele i obszary marketingu społecznego; zmieniające się
potrzeby i style życia - szanse i zagrożenia; psychologiczne, społeczne,
ekonomiczne mechanizmy powstawania problemów społecznych; zadania polityk
publicznych - zadania współczesnych organizacji we włączaniu się w
rozwiązywanie problemów społecznych; działania o charakterze proﬁlaktycznym;
rola edukacji; etyka w marketingu społecznym.

W3, K1

3.

Badania w marketingu społecznym i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

W3, U1, K1

4.

Komunikacja i media w marketingu społecznym. Psychologia wpływu społecznego,
komunikowanie perswazyjne i informacyjne; komunikowanie publiczne i cele
organizacji publicznych a marketing społeczny; narzędzia i techniki komunikacji
W3, U1, K1
marketingowej w kampaniach społecznych; reklama społeczna; kampanie
społeczne, media społecznościowe w marketingu społecznym; odbiór kampanii
społecznych.

5.

Ludzie w marketingu społecznym – współpraca w organizacji i
międzyorganizacyjna, proﬁl kompetencyjny pracownika zajmującego się
marketingiem społecznym; wolontariat w marketingu społecznym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie zmianą organizacyjną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ae012b0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem naszych spotkań jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania
zmianą w organizacji oraz kształtowania praktycznych umiejętności przygotowujących do wykorzystania wiedzy
w pracy zawodowej obejmujące umiejętności planowania i przeprowadzania zmian, rozpoznawania i pokonywania
oporów wobec zmian.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
zarządzania zmianami organizacyjnymi dotyczącą
istoty, wybranych prawidłowości i elementarnych
problemów funkcjonowania organizacji.

ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W17

zaliczenie

W2

Rozumieć zachowania ludzi w nowoczesnej organizacji
i potraﬁ w ich opisie i wyjaśnieniu wykorzystać
podstawowe kategorie i koncepcje z zakresu
zarządzania zmianami organizacyjnymi

ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W17

zaliczenie

ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U11

zaliczenie

ZZS_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać elementarnej analizy i oceny zmian
w organizacji oraz opracować ogólny program działań
służących rozwiązaniu problemów organizacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany/a do wzięcia odpowiedzialności
za powierzone mu do wykonania zadania w zakresie
rozwiązywania problemów związanych
z funkcjonowaniem organizacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota zmiany organizacyjnej.

W1

2.

Przyczyny i obszary zmian.

W1, U1

3.

Cykl życia organizacji jako ogólny model rozwoju.

W1, W2, U1, K1

4.

Rodzaje zmian.

W1, W2, U1

Sylabusy
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5.

Zmiana jako proces (model przebiegu procesów przeobrażeń; model zmian w
organizacji wg K. Lewina; kompleksowe podejście do zmian).

W1, W2, U1, K1

6.

Metodyka projektowania zmian.

W1, W2, U1, K1

7.

Ludzie w procesie zmian (opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężeni;
przywództwo i liderzy zmian w organizacji).

W1, W2, U1, K1

8.

Komunikacja i kultura organizacyjna w procesie zmian.

W1, W2, U1, K1

9.

Podstawowe formy zmian (transformacja, reorganizacja, restrukturyzacja,
innowacyjność).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
quiz/test wielokrotnego wyboru (raz na dwa tygodnie) na PEGAZie/lub
innej platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e579945590c2.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jedno co pewne to zmiana. To, co kiedyś działało, dzisiaj już nie musi. Aby poradzić sobie ze zmianą, odnieść
sukces i przetrwać konieczna jest strategia. W tym kursie poznasz sposoby budowania odporności organizacji
i przewagi Twojej organizacji, poznasz różne rodzaje strategii, nauczysz się planować, wdrażać i monitorować
strategię, która przyniesie sukces organizacji. Przestudiujesz najlepsze praktyki w kluczowych obszarach, w tym
dywersyﬁkacji, fuzjach i przejęciach, strategicznych sojuszach, ładzie korporacyjnym i przywództwie
strategicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe pojęcia i metody z zakresu analizy
strategicznej i kształtowania oraz utrzymania przewagi ZZS_K2_W10
konkurencyjnej.

zaliczenie pisemne

W2

Procesy i zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. ZZS_K2_W08

zaliczenie pisemne

W3

Analizę zasobową organizacji, w tym znaczenie
wykorzystywania jej mocnych i eliminowania słabych
stron w procesie budowania przewagi konkurencyjnej.

ZZS_K2_W12,
ZZS_K2_W17

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Stosować metody analizy otoczenia i zasobów
organizacji.

ZZS_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Diagnozować i rozwiązywać problemy strategiczne
dotyczące rozpoznania szans i zagrożeń w otoczeniu,
identyﬁkacji silnych i słabych stron organizacji,

ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U10

zaliczenie pisemne

U3

Określać kierunki rozwoju, alokacji zasobów
i wdrażania przyjętych strategii.

ZZS_K2_U15,
ZZS_K2_U16

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dokonywania konstruktywnej krytyki uogólnień
w świetle dostępnych świadectw.

ZZS_K2_K08

prezentacja

K2

Zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów.

ZZS_K2_K01

prezentacja

K3

Przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej.

ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie raportu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza makrootoczenia

W1, U1, K1

2.

Analiza mikrootoczenia

W1, U1, K1

3.

Analiza wnętrza organizacji

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Misja, wizja, cele

W2, W3, U2, K1

5.

Implementacja strategii

W3, U2, U3, K1, K2, K3

6.

Istota, elementy i zasady działalności operacyjnej

W3, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Egzamin pisemny, testowy

ćwiczenia

prezentacja

Analiza wylosowanej strategii, zgodnie z kartą oceny strategii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania

Sylabusy
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Źródła i mechanizmy ﬁnansowania w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.240.5e57994574f4e.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem Kursu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z możliwościami
i mechanizmami ﬁnansowania występującymi w sektorze publicznym – zarówno w rozumieniu ﬁnansowania
podmiotów publicznych, jak i korzystania ze środków publicznych przez podmioty należące do innych sektorów.
Istotne jest również powiązanie zdobytej wiedzy z efektami działań realizowanych w ramach Laboratorium
Zmiany (identyﬁkacja możliwości i ograniczeń związanych z ﬁnansowaniem realizowanych projektów ze środków
publicznych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. specyﬁkę funkcjonowania podmiotów sektora
publicznego w ujęciu ﬁnansowym

ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W09

egzamin pisemny

W2

2. podstawowe źródła i mechanizmy ﬁnansowania
działalności podmiotów publicznych

ZZS_K2_W09

egzamin pisemny

W3

3. możliwości i ograniczenia korzystania ze środków
publicznych przez podmioty należące do innych
sektorów

ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W09

egzamin pisemny

ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U05

raport

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. zidentyﬁkować i ocenić możliwości wykorzystania
wybranych źródeł publicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

1. do inicjowania - nawet przy niewielkich zasobach zmian społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

28

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

treści programowe realizowane w ramach części wykładowej przedmiotu:
1. Publiczna działalność ﬁnansowa i jej specyﬁka.
2. Finanse sektora publicznego (podsektory: rządowy, samorządowy,
ubezpieczeń)
3. Instrumenty dłużne i ich wykorzystanie w sektorze publicznym.
4. Rynek kapitałowy i jego rola w ﬁnansowaniu podmiotów sektora publicznego.
5. Współpraca międzysektorowa – wymiar ﬁnansowy (pozyskiwanie środków przez
sektor publiczny, jak i przekazywanie środków publicznych poza sektor).
znaczenie edukacji dla innowacji
6. Środki ze źródeł zagranicznych i ich absorpcja przez podmioty sektora
publicznego.
7. Źródła i ścieżki ﬁnansowania aktywności innowacyjnej
8. Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego a mierniki
dokonań organizacji

W1, W2, W3, U1

2.

treści programowe realizowane w ramach części ćwiczeniowej przedmiotu:
1. Projekty publiczne (lub ﬁnansowane ze środków publicznych) „zmieniające
świat” – identyﬁkacja „dobrych praktyk”
2. Projekty publiczne (lub ﬁnansowane ze środków publicznych) „zmieniające
świat” – wymiar ﬁnansowy (identyﬁkacja i ocena wykorzystanych źródeł i
mechanizmów)
3. Projekty własne grup (Laboratorium Zmiany) – organizacje publiczne – analiza i
ocena możliwości ﬁnansowania projektów (potencjalne źródła, procedury,
ograniczenia)
4. Projekty własne grup (Laboratorium Zmiany) – organizacje nienależące do
sektora publicznego – analiza i ocena możliwości ﬁnansowania projektów ze
środków publicznych (potencjalne źródła, procedury, ograniczenia)

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin pisemny (część testowa + część opisowa)

raport

raport – ocena możliwości ﬁnansowania projektów realizowanych w
ramach Laboratorium Zmiany (organizacje publiczne) / ocena możliwości
ﬁnansowania projektów realizowanych w ramach Laboratorium Zmiany ze
środków publicznych (organizacje nienależące do sektora publicznego)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Leadership and visions of the future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.280.1588672471.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prowadzenie wspólnej reﬂeksji nad kondycją świata i przywództwa. Podjęta zostanie próba
zdiagnozowania obowiązujących dziś paradygmatów i podejść, a następnie próba zbudowania nowego
rozumienia i języka przywództwa, nowej, adekwatnej do zadań współczesności, narracji dla przywództwa.

C2

Drugim, po zrozumieniu współczesnego przywództwa, ale równie ważnym celem kursu jest zdobywanie
praktycznych kompetencji w obszarze przywództwa i współpracy, czyli uczenie się przywództwa.

C3

Przywództwo uwodzi, ale chociaż potrzebują go ludzie i organizacje, często rozumiane jest w sposób, który nam
szkodzi a nie pomaga. Przywództwo nie jest funkcją pozycji, tytułu lub rangi, ale funkcją roli i aktywności.
Przywództwo tradycyjnie wiąże się z pojęciem władzy. Najczęściej odwołujemy się do klasycznego paradygmatu
przywództwa, koncentrującego się na jednostce lub grupie. To podejście, w czasach wyjątkowych wyzwań
w jakich przyszło nam żyć, jest mało przydatne lub wręcz szkodliwe. Musimy więc stworzyć nowy język, nową
narrację, nowy paradygmat dla zrozumienia przywództwa. Podczas naszych spotkań będziesz miał okazję wziąć
udział w tym niezwykle trudnym przedsięwzięciu. Przywództwo, które powinniśmy starać się zbudować, oprócz
motywowania ludzi do osiągania wyznaczonych celów, powinno także ich edukować - umiejętnie wspierając
zdolność do wykonywania zadań w najlepszy możliwy sposób, z poczuciem racjonalności, godności, szacunku dla
innych i satysfakcji. Przywództwo powinno być deﬁniowane za każdym razem od nowa, przy każdej nowej
inicjatywie czy organizacji, tak aby z sukcesem móc zmierzyć się z zadaniem wprowadzania znacznych zmian
społecznych. Nie można przygotować liderów przyszłości, patrząc wyłącznie w przeszłość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna i rozumie podstawowe informacje na temat istoty
i dynamiki głównych współczesnych procesów
społecznych, środowiskowych, gospodarczych
i politycznych oraz ich możliwego wpływu
na organizacje/instytucje i współczesne przywództwo.

ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W11

wyniki badań, esej

W2

Zna i rozumie specyﬁkę współczesnego przywództwa,
style i rodzaje przywództwa.

ZZS_K2_W10

wyniki badań, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozumieć współczesne wyzwania wobec przywództwa
i potraﬁ na nie reagować.

ZZS_K2_U01

wyniki badań, esej

U2

Obserwować, analizować i interpretować wybrane
zagadnienia, zjawiska i procesy związane
z przywództwem.

ZZS_K2_U04

wyniki badań, esej

U3

Dokonać analizy stylu przewodzenia i jego
konsekwencji oraz zaproponować odpowiednie zmiany
w zwiększenia efektywność przywódcy adekwatnie
do systemu wartości i przyjętego paradygmatu.

ZZS_K2_U04

wyniki badań, esej

U4

Planować działania przywódców zwłaszcza w procesie
rozwoju zawodowego i podejmowania decyzji.

ZZS_K2_U08,
ZZS_K2_U09

wyniki badań, esej

K1

Jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej, również w ramach pełnionych ról
organizacyjnych i społecznych.

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K06,
ZZS_K2_K08

esej

K2

Współpracy w grupie w różnych rolach.

ZZS_K2_K08,
ZZS_K2_K09

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

60

analiza i przygotowanie danych

10

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie raportu

5

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesny świat kontekstem działania przywódców. Perspektywy, założenia,
modele, koncepcje.

W1, U1, U2

2.

Paradygmaty przywództwa. Typologie stylów przewodzenia. Rodzaje i style
przywództwa. Natura przywództwa

W2, U3

3.

Badania społeczne. Przywództwo w opiniach: stereotypy i uproszczenia.
Konstruktywizm, dialog, empatia.

W1, U2, U3, K1

4.

Dlaczego nawet najlepsze pomysły zawodzą? Stereotypy i teorie głównego nurtu.
Mocne strony. Czynniki porażki i nieprawidłowe tendencje.

U2, U3

5.

Cechy i kompetencje skutecznego przywódcy. Komunikacja. Przywództwo jako
rozmowa.

W2, U3, U4, K1, K2

6.

Wizja, wartości i etyka przywództwa. Klucze do empowermentu

U3, U4, K1

7.

Przywództwo a ucząca się społeczność. Uczenie się i rozwój. Pięć dyscyplin
organizacji uczącej się. Myślenie strategiczne

W1, U4, K2

8.

Przywództwo kobiet

W2, U4, K1

9.

Czy przywództwa można się nauczyć? Badania w działaniu

W2, U4, K1, K2

10.

Budowanie zespołu. Kultura organizacyjna wspierająca zespoły. Zmiana

U4, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
Metody on-line służące nauczaniu zdalnemu, grywalizacja, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań,
analiza przypadków, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
wyniki badań, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i udział w zajęciach, przeprowadzenie i prezentacja wyników
badań, napisanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

Sylabusy
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Współdziałanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZZS00S.280.5cc6f6deef016.20

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Istotnych społecznie celów nie realizuje się w pojedynkę - dotyczy to i ludzi, i pojedynczych organizacji. Do
wdrażania istotnych zmian potrzebujemy synergii pomiędzy różnymi organizacjami, a nawet sektorami. Jakie
mechanizmy rządzą udanym współdziałaniem w społeczeństwie i jego instytucjach? Jakie działania wspierają
konstruktywne współdziałanie? Podczas tego kursu poznasz mechanizmy współdziałania różniących się od siebie
organizacji i sektorów społecznych, opracujesz też mapę “ekosystemu” w jakim będzie funkcjonował projekt
realizowany w ramach “Laboratorium Zmiany.”

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

Podstawowe pojęcia związane ze współdziałaniem,
odnoszące się do sfery publicznej

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W16,
ZZS_K2_W17

zaliczenie ustne

Poprawną podstawową terminologię związana
z tematyką zajęć.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W02,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W08,
ZZS_K2_W13,
ZZS_K2_W14,
ZZS_K2_W17

zaliczenie ustne

Najważniejsze kierunki rozważań na temat
współdziałania.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W13,
ZZS_K2_W14,
ZZS_K2_W16,
ZZS_K2_W17

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ZZS_K2_U01,
Syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
ZZS_K2_U02,
zagadnienia związane z współdziałaniem, identyﬁkując
ZZS_K2_U13,
ich kluczowe założenia
ZZS_K2_U15

prezentacja

U2

Wskazać możliwości wykorzystania współpracy
międzysektorowej w procesach rozwoju społecznogospodarczego.

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U14

prezentacja

U3

Dokonać analizy i wyjaśnić mechanizmy
zaangażowania podmiotów reprezentujących różne
sektory w kształtowaniu sfery publicznej

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U05

prezentacja

U4

Opracować mapę “ekosystemu” w jakim będzie
funkcjonował projekt realizowany w ramach
“Laboratorium Zmiany.”

ZZS_K2_U01,
ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U14,
ZZS_K2_U15,
ZZS_K2_U16

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dokonywania konstruktywnej krytyki uogólnień
w świetle procesów współdziałania

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K08

prezentacja

K2

Wyrażenia swojej opinii w świetle procesów
współdziałania

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K02,
ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04

prezentacja

K3

Przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej

ZZS_K2_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: Współdziałanie jako kategoria prakseologiczna, charakterystyka
pojęcia. Modele współdziałania.

W1, W2

2.

Interesariusze publiczni, prywatni i społeczni współdziałający na rzecz
rozwoju.Tradycje współpracy międzysektorowej w Polsce.

W2, W3, U1, K1

3.

Teoretyczne podstawy partnerstw międzysektorowych – założenia koncepcji
governance. Zaufanie społeczne oraz kapitał społeczny jako podstawa
współpracy.

W3, U1, K1, K2

4.

Co to jest ekonomia współdziałania ? Kontekst ekonomiczno – organizacyjny.

W1, W2, U2, U4, K1

5.

Metody I techniki w realizacji procesu współdziałania. Wybrane formy
współdziałania (np. zespoły doradcze i konsultacyjne,fora, grupy koordynacyjne,
grupy sterujące)

W2, W3, U1, U2, U4, K2,
K3

6.

Realizacja projektu społecznego.

W2, U3, U4, K1

7.

Monitorowanie procesu wspóldziałania.

U3, K1, K3

8.

Jak się zorganizować, żeby zrealizować cele społeczne ?

U1, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, Metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student posiada wiedzę z zakresu podstaw socjologii, psychologii i nauki o polityce.

Sylabusy
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Monitoring i ewaluacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zmianą społeczną

Cykl dydaktyczny
2020/21

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5e68f5ad69fbc

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznać uczestników z wyborem zagadnień dotyczących monitoringu i ewaluacji w organizacji,
z naciskiem na wdrażanie zmian. Ma przekonać o tym, że zmiana i zarządzanie nią, jak i zarządzanie organizacją
nigdy się nie kończą, a zatem trzeba radzić sobie z pojawiającymi się, często chaotycznymi, zmianami i wpływami
otoczenia. Odpowiedzi, na to jak sobie radzić dostarcza właśnie teoria i praktyka ewaluacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia i koncepcje monitoringu i ewaluacji.

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W12

raport, esej, prezentacja

W2

metody monitoringu i ewaluacji złożonych procesów
organizacyjnych oraz ich wpływu na interesariuszy

ZZS_K2_W01,
ZZS_K2_W06,
ZZS_K2_W16

raport, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować organizację i procesy w niej zachodzące
pod kątem potrzeb monitoringowych i ewaluacyjnych

ZZS_K2_U02,
ZZS_K2_U04,
ZZS_K2_U10

raport, prezentacja

U2

zaprojektować ewaluację w organizacji

ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U11,
ZZS_K2_U15

raport, wyniki badań

U3

nadzorować, kontrolować i recenzować przebieg
procesów ewaluacyjnych prowadzonych przez
zewnętrznych ewaluatorów, w tym kontraktować
zlecanie im usług

ZZS_K2_U10,
ZZS_K2_U12,
ZZS_K2_U14,
ZZS_K2_U15

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania konstruktywnej krytyki i korekty
podejmowanych przez siebie i innych działań

ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K07,
ZZS_K2_K08

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja

K2

do zmiany w świetle nowych argumentów oraz reakcji
otoczenia i interesariuszy

ZZS_K2_K01,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K08

raport

K3

do współpracy na rzecz osiągania założonych celów,
wykazując się elastyczną postawą

ZZS_K2_K03,
ZZS_K2_K04,
ZZS_K2_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza i przygotowanie danych

25

przygotowanie raportu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza badań i sprawozdań

20

badania terenowe

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontrola, ocena, monitoring a funkcje zarządzania.
Specyﬁka zarządzania zmianą i innowacjami

W1, U1, K2

2.

Po co monitorujemy? Co monitorujemy? Kogo monitorujemy?

W1, W2, U1, U2, K1, K3

3.

Ewaluacja czyli ocena? Dlaczego i do czego jest potrzebna? Kiedy dokonujemy
oceny?

W1, U2, K2

4.

Kontrola i nadzór – kto będzie kontrolował nasze działanie, po co i dlaczego?
Sektor publiczny a sektor III i biznesowy

W2, U1, U3, K1, K3

5.

Planowanie monitoringu i ewaluacji
Zasady, kryteria, wskaźniki

W2, U2, U3, K2, K3

6.

Instrumenty monitoringu i ewaluacji

W2, U2, U3, K1, K2, K3

7.

Monitoring i ewaluacja – dobre praktyki

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
W grupach, studenci prezentują wybrane problemy teoretyczne
odnosząc je do własnych analiz i doświadczeń (liczebność i skład grup
ustalana na 1 zajęciach) Plenarnie studenci uczestniczą w zajęciach,
włączając się w dyskusję.

wykład

esej, prezentacja

ćwiczenia

Studenci indywidualnie doskonalą wdrażane analizy zmian, w oparciu o
nowo nabywaną wiedzę oraz uwagi/korekty prowadzącego –
przedstawiając kolejne elementy planu lub analizy istniejącego procesu
raport, wyniki badań monitoringu i ewaluacji dla wybranej zmiany/polityki publicznej/
działalność itp. Sukcesywnie awansują opracowywanie planu ewaluacji
lub analizy procesu ewaluacji z uwzględnieniem korekt wynikających ze
wskazówek krupy i prowadzącego.

Sylabusy
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Załącznik nr 186 do uchwały nr 58/VI/2020
Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2020 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek:

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

stacjonarne

Rok akademicki:

2020/21
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

10

Efekty uczenia się

13

Plany studiów

18

Sylabusy

24
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku:

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zdrowiu

70,0%

Nauki o zarządzaniu i jakości

30,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia na kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia” mają na celu kształcenie profesjonalistów nie tylko posiadających
wysokie kompetencje, umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do
optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, ale również prawidłowo identyﬁkujących
naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym, możliwym
poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.
Głównym celem zmian podejmowanych od lat w sektorze ochrony zdrowia jest poszukiwanie i wdrażanie optymalnych
rozwiązań na rzecz skuteczności i efektywności działania podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego oraz
centralnych jednostek administracji państwowej, odpowiedzialnych za kwestie zdrowia swoich obywateli. Cel ten może być
osiągnięty poprzez dobrą organizację, profesjonalne zarządzanie oraz racjonalne wydatkowanie środków. Uzasadnieniem
utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia” jest stale występujące
wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do profesjonalnego wspomagania procesu
zarządzania podmiotami leczniczymi, zarządzania ﬁnansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w
sektorze ochrony zdrowia, kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz
jednostkach samorządu terytorialnego.
Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi tytuł zawodowy licencjata.
Uniwersytet Jagielloński nie oferuje programów o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia się. Także w skali kraju
kierunek jest unikatowy ze względu na oparte na współpracy dwóch wydziałów interdyscyplinarne podejście do kwestii
zarządczych, powstających w sektorze ochrony zdrowia.
Wieloletnie doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu nauczycieli Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM oraz Instytutów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej: Spraw Publicznych, Ekonomii, Finansów i Zarządzania
oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w kształceniu przed- i podyplomowym, ścisła współpraca z
instytucjami ochrony zdrowia i wiodącymi instytucjami akademickimi w kraju i za jego granicami oraz doświadczenie w
prowadzeniu badań naukowych w obszarach stanowiących przedmiot nauczania, stanowią gwarancję zapewnienia

Charakterystyka kierunku
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najwyższej jakości kształcenia na utworzonym kierunku studiów.

Koncepcja kształcenia
Kierunek „Zarządzanie w ochronie zdrowia” wpisuje się w Misję Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego przewodnią dewizę plus
ratio quam vis. Uniwersytet powołany jest nie tylko do kształcenia wysokiej klasy profesjonalistów, ale również do
wychowania dojrzałych obywateli umiejących samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać stawiane przed nimi zadania, szanując
najważniejsze humanistyczne i społeczne wartości, w tym wartości życia i zdrowia ludzkiego. Proponowana koncepcja
kształcenia i założone dla kierunku efekty uczenia się gwarantują realizację opisanej wyżej misji Uniwersytetu.
Cechą szczególną utworzonego kierunku jest jego międzywydziałowość zapewniająca wysoki poziom interdyscyplinarności i
holistyczne podejście do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w jednostkach ochrony
zdrowia. Żaden z oferowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunków studiów nie jest tworzony w podobnej formule w
oparciu o wysoki potencjał naukowo-dydaktyczny dwóch Wydziałów: Nauk o Zdrowiu oraz Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a szczególnie Instytutu Zdrowia Publicznego i Instytutu Spraw Publicznych. Koncepcja kształcenia na kierunku
uwzględnia nie tylko potrzebę przygotowania profesjonalnych kadr wyposażonych w wiedzę i umiejętności rozwiązywania
problemów natury zarządczej i komunikacyjnej, ale również rozumiejącej specyﬁkę sektora ochrony zdrowia, w którym cele
biznesowe podporządkowane są celom humanistycznym.
Działania jednostek sektora ochrony zdrowia koncentrują się na działaniach na rzecz zabezpieczenia zdrowia i życia
ludzkiego. Studia na kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia” kształtują wiedzę i umiejętności nakierowane na racjonalne
zastosowanie poznawanych narzędzi wspomagających te wysiłki, łącząc w ten sposób dwa nadrzędne społeczne cele –
alokacyjny i humanistyczny – w jeden cel racjonalnej optymalizacji organizacji jednostek systemu ochrony zdrowia.

Cele kształcenia
1. Przygotowanie przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia i instytucjach z nim
współpracujących, którzy będą potraﬁli zastosować poznane w czasie studiów i wyćwiczone różnorodne narzędzia
organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne (prawne) i komunikacyjne do poprawy efektywności i
skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego.
2. Wykształcenie u studentów kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy na niemedycznych stanowiskach
samodzielnych i wykonawczych w różnych instytucjach zajmujących się problematyką ochrony zdrowia oraz
jednostkach świadczących usługi zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających deﬁniowania i
rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych występujących w
sektorze ochrony zdrowia.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Badania wskazują na zwiększające się zapotrzebowanie na rynku usług zdrowotnych na profesjonalistów z zakresu
zarządzania w ochronie zdrowia. Potwierdzeniem tego zapotrzebowania jest szereg zjawisk zachodzących w systemie
ochrony zdrowia. Rośnie profesjonalizacja zarządzania - obecnie w Polsce na stanowiskach dyrektorów szpitali większość
stanowią nie-lekarze (do niedawna – byli to lekarze). Do tego dochodzą zwiększające się obciążenia administracyjne kadr
medycznych, na które nakładają się coraz poważniejsze problemy z pozyskaniem przez podmioty lecznicze personelu
medycznego. Wymaga to wprowadzenia do systemu pracowników mogących odciążyć ww. personel medyczny w
czynnościach administracyjnych. Zmiany w systemie wskazują także na rosnące znaczenie opieki koordynowanej, której
realizacja wymaga posiadania przez pracowników nowych kompetencji w zakresie komunikowania się z pacjentem i
zespołem terapeutycznym, negocjacji, a także, rozliczania świadczeń z NFZ. Wspomniane wyżej zjawiska sprawiają też, że
pojawiają się coraz większe problemy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów z prowadzeniem nadzoru
nad podległymi im podmiotami leczniczymi. Dodatkowo samorząd terytorialny potrzebuje specjalistów z zarządzania w
ochronie zdrowia nie tylko do wypełniania swojej funkcji właścicielskiej w stosunku do ww. podmiotów, ale także do
prowadzenia efektywnej polityki zdrowotnej na poziomie lokalnym, gwarantującej dostęp do świadczeń medycznych i
proﬁlaktycznych oraz ich wysoką jakość.

Charakterystyka kierunku

4 / 292

Powyższe dzieje się przy coraz intensywniejszym postępie technologicznym i silnej presji ze strony ﬁrm farmaceutycznych i
aparaturowych, które usiłują wprowadzić swoje produkty, czasami o wątpliwej wartości. Towarzyszą temu zwiększające się
wymagania ze strony społeczeństwa – coraz starszego i oczekującego większej liczby usług i lepszej jakościowo opieki.
Kontakty z absolwentami kierunku "zdrowie publiczne" oraz kierunków oferowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej wskazują jednoznacznie na znaczenie kompetencji zarządczych w ochronie zdrowia na różnych stanowiskach, w
takich instytucjach jak np. publiczne i prywatne podmioty lecznicze, administracja rządowa i samorządowa, płatnicy,
organizacje pozarządowe, itd. Zarządzający w ochronie zdrowia musi stać się rzecznikiem publicznych pieniędzy, władzy
politycznej i szerokich rzesz społeczeństwa w coraz bardziej komplikującym się systemie. Kształcenie kadr posiadających
kompetencje wyżej opisane jest konieczne także w związku z coraz węższą specjalizacją zarządzania w całej gospodarce i
koniecznością zarządzania wszystkimi jej dziedzinami w określonej specjalizacji (zdrowie, sport, kultura, itp.).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent potraﬁ prawidłowo zidentyﬁkować i ocenić wpływ organizacyjnych, zarządczych, ekonomicznych, prawnych,
politycznych, komunikacyjnych i epidemiologicznych uwarunkowań funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz zna i
rozumie zasady zarządzania podmiotami leczniczymi, a także koordynowania opieką zdrowotną i zarządzania programami
zdrowotnymi opartymi na wiarygodnej informacji i dowodach naukowych. Potraﬁ inicjować oraz brać udział w tworzeniu i
wdrażaniu projektów w obszarze ochrony zdrowia. Absolwent umie zastosować różne narzędzia i metody zarządcze,
ekonomiczne i administracyjne, wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Należą do nich, w szczególności metody
gromadzenia i analizy danych, uwzględniające specyﬁkę sektora ochrony zdrowia. Wiedza, umiejętności i kompetencje
profesjonalne uzyskane w wyniku osiągnięcia przez absolwentów założonych dla kierunku efektów uczenia się, należą do
szczególnie poszukiwanych i deﬁcytowych w sferze organizacji sektora ochrony zdrowia oraz zarządzania poszczególnymi
jego instytucjami.
Absolwent skutecznie prezentuje własne opinie, wątpliwości i sugestie. Zna język angielski, a w szczególności prawidłowo
komunikuje się słownictwem specjalistycznym w zakresie kierunku kształcenia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent potraﬁ także samodzielnie zdobywać wiedzę i
podejmować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Zespół naukowy Instytutu Zdrowia Publicznego:
Organizacja, ﬁnansowanie i dostępność świadczeń zdrowotnych
Wpływ metod ﬁnansowania na zachowania pacjentów i świadczeniodawców
Publiczny i prywatny rynek świadczeń zdrowotnych
Finansowanie i alokacja zasobów w systemach ochrony zdrowia
Zadłużenie szpitali publicznych w Polsce
Analiza korzystania ze świadczeń ﬁnansowanych przez NFZ oraz wydatków z nimi związanych
Ocena metod planowania podaży usług szpitalnych
Koordynowana opieka zdrowotna
Forma organizacyjno-prawna funkcjonowania jednostek szpitalnych
Nadzór nad podmiotami leczniczymi
Innowacje w ochronie zdrowia
Opieka transgraniczna
Reformy zdrowotne w wybranych krajach europejskich
Uwarunkowania ewolucji modeli systemów zdrowotnych
Ocena realizacji programów lokalnej polityki zdrowotnej
Deliberatywny model polityki zdrowotnej
Systemowe uwarunkowania partycypacji społecznej w polskiej polityce zdrowotnej
Systemy zdrowotne. Reformy, zmiany organizacyjne
Decentralizacja/Centralizacja w ochronie zdrowia
Ocena realizacji programów lokalnej polityki zdrowotnej
Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej pracowników ochrony zdrowia
Kształcenie kadr w systemie ochrony zdrowia
Kompetencje zarządcze w ochronie zdrowia
Przywództwo w ochronie zdrowia
Proﬁl zawodowy dyrektorów szpitali
Skill-mix. Kompetencje profesjonalistów medycznych i okołomedycznych w ochronie zdrowia
Rynek pracy i uwarunkowania zatrudnienia kadr w sektorze opieki zdrowotnej
Migracje personelu medycznego
Czynniki i poziom satysfakcji zawodowej lekarzy
Wpływ relacji lekarz-pacjent na przebieg procesu leczenia
Ocena technologii medycznych i ocena technologii medycznych szpitalnych
Integracja działań socjalnych, opiekuńczych i zdrowotnych
Uprawnienia sektorowe uchodźców i migrantów
Efektywność farmakoterapii
Nierówności w zdrowiu
Zachowania zdrowotne populacji
Uwarunkowania i znaczenie kompetencji zdrowotnych pacjentów
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
E-zdrowie
Monitorowanie kampanii społecznych w mediach społecznościowych
Aktywność cyfrowa osób z niepełnosprawnościami
Determinanty płodności i koszty reprodukcji
Prewencja chorób nowotworowych
Ocena zagrożeń zdrowotnych
Środowiskowe determinanty zdrowia
Wpływ warunków wczesnorozwojowych na zdrowie
Obciążenie społeczeństwa chorobami
Badania epidemiologiczne w zakresie chorób układu krążenia i starzenia się
Zespół naukowy Instytutu Spraw Publicznych:
Zarządzanie publiczne, funkcjonowanie sfery publicznej w Polsce i Unii Europejskiej
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Tworzenie, realizacja i wpływ polityk publicznych na kształt sfery publicznej i życia społecznego w Polsce
Innowacje i projektowanie usług publicznych, zarządzanie edukacyjne
Rozwój społeczny
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i alternatywnych
Kontrola zarządcza i zapobieganie korupcji
Systemy i instytucje szkolnictwa wyższego
Zespół naukowy Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania:
Zarządzanie w ujęciu procesowym i funkcjonalnym
Efektywność i skuteczność zarządzania jakością
Standaryzacja ocen dokonań organizacji
Uwarunkowania kształtowania kultury organizacyjnej oraz innowacyjności i przedsiębiorczości
Globalne uwarunkowania rynków ﬁnansowych
Statystyczna analiza porównawcza
Analiza ﬁnansowych aspektów oceny funkcjonowania organizacji
Znaczenie człowieka i jego kompetencji w organizacji
Zespół naukowy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej
Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej
Polityka medialna i prawo mediów
Globalne strategie komunikacji
Nowe media
Semiotyka mediów, prawda w mediach

Związek badań naukowych z dydaktyką
Przedstawione główne kierunki badań naukowych w Instytucie Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM oraz Instytutach WZiKS UJ
znajdują swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia i są wykorzystywane w zaproponowanych szczegółowych modułach
kształcenia. Do najważniejszych modułów kształcenia zaliczono zarówno moduły powiązane z naukami o zdrowiu, z naukami
o zarządzaniu i jakości, ekonomią i ﬁnansami, jak i moduły związane z psychologią, socjologią, naukami o polityce, mediach i
komunikacji społecznej.
Wymienione obszary działalności dydaktycznej mają pokrycie w prowadzonych przez pracowników badaniach własnych oraz
ich publikacjach naukowych. Na WZKiS prowadzone są projekty naukowe, włączające studentów w badania prowadzone
przez pracowników Wydziału, w szczególności: Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Projekt wspólny Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków – 2015-2019, Analiza mediów publicznych misja, plany
programowe i sprawozdania ﬁnansowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – 2015, Badania dla praktyki. Wykorzystanie
wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji – 2017-2019 (POWER) itd.
Z dydaktyką na kierunku studiów powiązane są również badania naukowe realizowane przez pracowników Instytutu Zdrowia
Publicznego WNZ UJ CM. Przykładowe projekty badawcze realizowane w ostatnich latach powiązane z dydaktyką na kierunku
„Zarządzanie w ochronie zdrowia” w tym zakresie:
projekt “Pro-health 65+ Health Promotion and Prevention of Risk – Action for Seniors”,
projekt “Assessment of patient payment policies and projection of their eﬃciency, equity and quality eﬀects: The
case of Central and Eastern Europe”,
projekt “Mapping Health Services Access: National and Cross-border Issues”,
projekt „Analiza aspektów refundacyjnych i klinicznych związanych z lekami sierocymi w Polsce i w Europie”,
projekt „Reformy zdrowotne w wybranych krajach europejskich. Ewolucja tradycyjnych modeli systemów
zdrowotnych”,
projekty „Wpływ społeczności internetowych na kształtowanie zachowań zdrowotnych”, „Ocena postaw i zachowań
zdrowotnych wśród uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego”.
Tematyka badań naukowych prowadzonych w Instytucie Zdrowia Publicznego stanowi również przedmiot seminariów
dyplomowych i koresponduje z tematyką prac dyplomowych realizowanych przez studentów.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Zdrowia Publicznego znajduje się w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
Budynek o całkowitej kubaturze 21864 m³ posiada 5 kondygnacji oraz parking. Instytut dysponuje 7 salami wykładowymi, 6
salami seminaryjnymi oraz 2 pracowniami komputerowymi (łącznie wyposażonymi w 27 nowoczesnych stanowisk
komputerowych dla studentów). Sale dydaktyczne w większości są wyposażone w komputery stacjonarne dla wykładowców,
rozwijane ekrany ścienne oraz projektory multimedialne. W budynku działa przewodowa i bezprzewodowa sieć internetowa.
W salach komputerowych studenci mają możliwość korzystania ze specjalistycznych programów, m.in.: Statistica, SPSS, KS
Somed. Budynek jest wyposażony w windę i toaletę przystosowaną do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. W
wyposażeniu budynku są automaty z napojami i przekąskami, stoliki, szatnia, przestrzeń socjalna i miejsca odpoczynku dla
studentów. Część pomieszczeń i sal wykładowych jest klimatyzowana.
W budynku przy ul. Grzegórzeckiej 20 znajduje się Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego, posiadająca 14 stanowisk
komputerowych, z dostępem do Internetu oraz baz danych i czasopism on-line, dostępnych ze stron Biblioteki Medycznej UJ
CM oraz Biblioteki Jagiellońskiej. W tym samym budynku znajduje się także Biblioteka Medyczna UJ CM, z której mogą
korzystać wszyscy studenci i pracownicy, podobnie jak z posiadającej status biblioteki narodowej Biblioteki Głównej UJ
znajdującej się przy al. Mickiewicza 22.
Biblioteka IZP gromadzi dokumenty związane z tematyką zdrowia publicznego (promocją zdrowia, edukacją zdrowotną,
ekonomiką zdrowia, polityką zdrowotną i społeczną, systemami ochrony zdrowia, zarządzaniem w ochronie zdrowia,
epidemiologią, psychologią i socjologią zdrowia, ochroną środowiska itd.). Na księgozbiór biblioteki składają się: monograﬁe,
podręczniki, skrypty, broszury, wydawnictwa seryjne oraz dokumenty niepublikowane, takie jak: prace dyplomowe, raporty z
badań, maszynopisy oraz materiały z konferencji. Zbiór czasopism polskich jest gromadzony w wersji tradycyjnej. Dzięki
temu, że wszystkie komputery w Bibliotece IZP są częścią sieci komputerowej UJ, użytkownicy mają dostęp do wszystkich
zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę Medyczną UJ CM.
Biblioteka Medyczna posiada dużą kolekcję czasopism, w tym najważniejsze tytuły recenzowane. Poza posiadanym
księgozbiorem w formie drukowanej zapewnia dostęp do książek w formie elektronicznej (platformy Ibuk, Access Medicine,
Access Surgery, MyiLibrary, MedicinesComplete, EbraryAcademic Complete). Wyszukiwanie pozycji z zasobów
elektronicznych ułatwia wyszukiwarka e-zasoby. Dostęp do zasobów elektronicznych jest możliwy ze wszystkich komputerów
w sieci UJ oraz zdalnie z własnych urządzeń. Wiele prenumerowanych czasopism dostępnych jest w ramach Systemu
Dystrybucji Dokumentów Elektronicznych (SDDE) – użytkownicy mogą zamówić dostęp do wybranych przez siebie artykułów,
otrzymując je w formie elektronicznej drogą mailową. Księgozbiór podręczników studenckich jest dostępny w wypożyczalni
oraz w czytelni. Pracownicy biblioteki organizują szkolenia dla studentów z zakresu wyszukiwania informacji z baz danych,
czasopism elektronicznych oraz medycznych zasobów internetowych, udostępniane na platformie e-learningowej Moodle.
Wydział Zarządzania i Komunikacji:
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice.
Czteropiętrowy budynek, o powierzchni użytkowej ok. 23 700 m2, jest obiektem nowoczesnym w sensie rozwiązań
funkcjonalnych oraz przestrzennych. Obiekt może obsłużyć jednocześnie ok. 2200 studentów. Na program użytkowy
budynku składają się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a także pracownie komputerowe i biblioteka.
Specyﬁcznym elementem programu funkcjonalnego jest studio telewizyjne. Celom naukowym i dydaktycznym służą też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze
studentami. W obiekcie zaprojektowano też miejsca pracy dla ok. 450 pracowników naukowych. Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą sale konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące obejmują bistro, punkty handlowe oraz usługi kserograﬁczne. W podziemiu budynku (ok. 2200 m2)
zlokalizowano: hol, szatnie, sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bistro,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne. W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy,
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poprzedzony dziedzińcem segment budynku obejmuje reprezentacyjny, wielokondygnacyjny hol wejściowy i rekreacyjny,
obudowany największymi salami wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy.
W trzecim, podłużnym segmencie mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Budynek dostępny
jest z ul. prof. Stanisława Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt
Wydziału otaczają atrakcyjne tereny zielone (ok. 9 500 m2), stanowiące przy tym ekrany akustyczne, chroniące przed
hałasem ruchu drogowego.
Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która powstała w
wyniku połączenia zbiorów instytutów naukowych Wydziału. W obiekcie znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie umeblowane
pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, monitoring, winda), które zapewniają czytelnikom
komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać
osoby z niepełnosprawnościami.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0988

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje trzy etapy kształtowania wiedzy i umiejętności studenta. Student rozpoczyna studia od modułów
wprowadzających mających na celu zbudowanie u studenta podstaw pojęciowych i w części metodologicznych
umożliwiających rozwój podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania i organizacji procesów zachodzących w sektorze
ochrony zdrowia. W ramach modułów wprowadzających, student zapoznaje się z szeroko rozumianym otoczeniem człowieka:
społecznym, ekonomicznym, politycznym, organizacyjnym, a następnie zdobywa wiedzę z zakresu nauk podstawowych dla
wybranego kierunku (np. Podstawy zarządzania, Organizacja ochrony zdrowia w Polsce, Statystyka, Socjologia organizacji,
Ekonomia i ﬁnanse, Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia, Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne, Polityka
zdrowotna, Determinanty zdrowia, Demograﬁa, Główne problemy zdrowotne polskiej populacji). Drugi etap kształcenia,
realizowany od drugiego semestru, polega na wszechstronnej prezentacji specjalistycznych strategii i metod zarządzania w
ochronie zdrowia (np. przedmioty: Marketing i relacje z otoczeniem, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jednostkami opieki
zdrowotnej, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Zarządzanie jakością, Zarządzanie publiczne, Komunikacja społeczna i
negocjacje, Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia, Zarządzanie ﬁnansami i rachunkowość zarządcza, Biznes
Plan). Trzeci etap realizowany od czwartego semestru daje studentom szansę na rozwój zainteresowań i pogłębienie
tematyki prezentowanej na wcześniejszym etapie. Student wybiera cztery przedmioty z oferowanych siedmiu w ramach
każdego z 4 bloków specjalistycznych takich jak: komunikacja, ﬁnanse w ochronie zdrowia, koordynowana opieka zdrowotna
oraz zarządzanie jakością. Student uzyskuje unikatową możliwość doboru proponowanych w blokach przedmiotów w
indywidualną ścieżkę specjalistyczną łączącą zagadnienia specjalistyczne i pozwalającą nabyć kompetencje szczególnie
pożądane na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia.
Ponadto, po drugim i na trzecim roku studiów student odbywa praktyki zawodowe, dające szansę wykorzystania zdobytej
wiedzy oraz naukę praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Na trzecim roku studiów studenci
uczestniczą w seminariach dyplomowych i przygotowują pracę licencjacką, która może też przyjmować formę projektu.
Program nauczania na kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia” jest interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z dwóch
dziedzin nauki: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i ﬁnanse,
nauki o polityce i administracji oraz nauki o komunikowaniu i mediach). Studenci mogą się włączać w pracę: (1) studenckich
kół naukowych funkcjonujących przy Instytucie Zdrowia Publicznego (Prawa w ochronie zdrowia, Ewolucyjnych Podstaw
Zdrowia, Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Promocji Zdrowia, Oceny Leków i Badań Klinicznych, Farmakoekonomiki i
Oceny Technologii Medycznych, Koła Naukowego przy Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami) oraz studenckich kół
naukowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Meritum, Innowatorzy Zarządzania, Focus, Badaczy Rozwoju,
Strateg, Oeconomicus oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ); (2) projektów badawczych prowadzonych przez
pracowników naukowych; (3) opracowywania tekstów popularnonaukowych publikowanych na Blogu Zdrowia Publicznego.
Ponadto, studenci mogą skorzystać z programu wymiany ERASMUS i wyjechać na jeden lub dwa semestry, na studia
zagraniczne prowadzone przez partnerskie uczelnie w Niemczech, Portugalii, Norwegii, Danii, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji,
Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Słowacji, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii, Słowacji, na Litwie lub
Węgrzech.

Liczba punktów ECTS

Program
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konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

85

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

11

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

57

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

12

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

58

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2494

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia przewiduje obowiązkowe dla studentów praktyki w wymiarze:
na II roku: Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia - 4 tygodnie (120h). W ramach praktyki na II roku
student zapoznaje się z ogólnymi zasadami działania instytucji w której odbywa praktykę, zapoznaje się z jej
strukturą organizacyjną i realizowanymi zadaniami w kontekście działań zarządczych, administracyjnych i
organizacyjnych. Student identyﬁkuje miejsce instytucji w systemie oraz jej powiązania z innymi podmiotami,
poznając jednocześnie podstawowe relacje zachodzące między nimi.
na III roku: Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia - 8 tygodni (240h).
W ramach praktyki na III roku student identyﬁkuje przyjęte w instytucji rozwiązania organizacyjne oraz, wykorzystując
dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne, prawidłowo rozpoznaje problemy zarządcze występujące w tej
instytucji i możliwości ich rozwiązania. Ponadto student rozpoznaje wyzwania, przed którymi instytucja stoi oraz
proponuje rozwiązania sprzyjające im sprostaniu.
Zasadniczym celem praktyk jest zapoznanie studenta z trybem pracy obowiązującym w instytucji, w której praktyka się
odbywa. Zważywszy na ogromne zróżnicowanie instytucji działających w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia, w
których studenci mogą odbywać praktyki (jednostki świadczące usługi zdrowotne, Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucje
administracji publicznej rządowej i samorządu terytorialnego, instytucje badawcze, organizacje międzynarodowe zajmujące
się zdrowiem, organizacje pozarządowe, kancelarie prawne, media zajmujące się problematyką ochrony zdrowia itd.) w
programie studiów zrezygnowano ze szczegółowego określenia obowiązujących dla wszystkich studentów treści praktyk,
koncentrując się na wymienionych wyżej efektach uczenia się, jakie chce się osiągnąć. Planuje się prowadzenie praktyk w
następujących instytucjach:
a) instytucje centralnej administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia i polityki społecznej,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) inne instytucje realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego,
e) podmioty świadczące usługi zdrowotne,
f) instytucje badawczo-rozwojowe i edukacyjne,
g) organizacje pozarządowe,
h) media zajmujące się tematyką zdrowotną,
i) organizacje międzynarodowe zajmujące się zdrowiem.
Wskazane we właściwych sylabusach efekty uczenia się zostały sformułowane w sposób wskazujący na możliwość ich
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osiągnięcia niezależnie od miejsca realizacji praktyki. Niemniej jednak każdy student na każdej z praktyk powinien zapoznać
się ze strukturą instytucji, w której odbywa praktykę, realizowanymi przez nią zadaniami, jej otoczeniem i relacjami w
odniesieniu do innych uczestników szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia. Powinien również zdobywać i doskonalić
praktyczne umiejętności przez wykonanie zadań określonych przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania, a także
rozwijać umiejętności pracy w zespole, integrując posiadaną wiedzę teoretyczną z praktyką. Zaleca się, by w miarę
możliwości wybór jednostki, w której odbywana jest praktyka, pozwalał studentowi rozpoznać możliwości wykorzystania
nabytej w czasie praktyki wiedzy i umiejętności przy sporządzeniu w przyszłości pracy dyplomowej.
Organizatorzy praktyk w Instytucie Zdrowia Publicznego oferują możliwość odbycia praktyk w instytucjach
rekomendowanych przez Instytut, z którymi uczelnia ma podpisane umowy o współpracy dotyczącej organizacji praktyk dla
studentów kierunku „Zdrowie publiczne”. Analogiczna oferta zostanie skierowana dla studentów kierunku „Zarządzanie w
ochronie zdrowia”. Student może odbywać praktyki w ww. instytucjach. Student może również odbyć praktykę w wybranej
przez siebie instytucji, w dowolnej miejscowości, składając odpowiedni wniosek. W takim przypadku do Dziekanatu Wydziału
Nauk o Zdrowiu należy dostarczyć pismo, w którym jednostka przyjmująca na praktykę wyraża na nią zgodę. W dokumencie
tym należy podać: dokładną, pełną nazwę Instytucji wraz z adresem, imię, nazwisko, tytuł i funkcję osoby reprezentującej
placówkę, daty rozpoczęcia i zakończenia planowanych praktyk. Uczelnia podpisuje z daną instytucją indywidualne
porozumienie o przyjęciu studenta na praktykę i zezwala na realizację praktyki pod warunkiem stwierdzenia możliwości
realizacji w wybranej jednostce efektów uczenia się opisanych w sylabusie do modułu Praktyka.
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki i osiągnięcie
przypisanych do praktyki efektów uczenia się. Zaświadczenie powinno być podpisane przez kierownika instytucji, w której
student odbywał praktykę lub upoważnioną przez niego osobę. Zaświadczenie należy złożyć koordynatorowi praktyk do 15
września (w przypadku praktyk na II roku) i do 15 czerwca (w przypadku praktyk na III roku) roku akademickiego, w którym
praktyka się odbyła. Wraz z zaświadczeniem student składa koordynatorowi praktyk zwięzły raport (maksymalnie 2 strony),
w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz ocenę praktyki pod kątem realizacji
założonych efektów uczenia się opisanych w sylabusach.
Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia w pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce
lub innym kraju Unii Europejskiej. Osoba starająca się o zaliczenie praktyki składa poprzez koordynatora praktyki imienne
podanie do właściwego Prodziekana. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający zdobycie doświadczenia
zawodowego w wymaganym wymiarze godzin (np. zaświadczenie pracodawcy) oraz dokument opisujący zakres zadań i
obowiązków realizowanych w czasie działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zaliczenie praktyki. Opis
realizowanych zadań i obowiązków powinien odnosić się do efektów uczenia się założonych dla praktyk opisanych w
sylabusie do modułu Praktyka.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest zrealizowanie programu studiów, zaliczenie
modułów obowiązkowych oraz wymaganej liczby modułów fakultatywnych, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie
pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w toku studiów nie
mniej niż 180 ECTS.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZOZ_KPI_W01

Absolwent zna i rozumie podstawowe koncepcje ekonomiczne, socjologiczne oraz
psychologiczne wyjaśniające motywacje kierujące decyzjami ludzi z uwzględnieniem
różnych uwarunkowań sytuatywnych

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W02

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i koncepcje tworzenia państwa
praworządnego oraz partycypacji obywateli/mieszkańców w jego rozwoju

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W03

Absolwent zna i rozumie procesy interpersonalne determinujące zachowania ludzi
funkcjonujących w organizacjach oraz podstawowe koncepcje psychologiczne
wyjaśniające te procesy w kontekście konstruowania systemów zarządzania

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W04

Absolwent zna i rozumie wiarygodne źródła informacji dotyczące zagadnień ochrony
zdrowia, zarządzania jej instytucjami oraz reguły korzystania z nich z uwzględnieniem P6S_WG, P6U_W
ochrony własności intelektualnej

ZOZ_KPI_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody i narzędzia statystyczne i
informatyczne umożliwiające gromadzenie, przygotowanie, analizę, interpretację i
prezentację danych ekonomicznych i zdrowotnych

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W06

Absolwent zna i rozumie najważniejsze determinanty zdrowia i relacje między nimi, a
także ich wpływ na zdrowie zarówno jednostki, jak i całej populacji

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska demograﬁczne, sposoby ich pomiaru i
wpływ na zdrowie

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W08

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagrożenia dla zdrowia i problemy zdrowotne
populacji oraz strategie ukierunkowane na eliminację tych zagrożeń, a także ich
potencjalne konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W09

Absolwent zna i rozumie metody ilościowych i jakościowych badań naukowych w
podstawowym zakresie, oraz reguły oceny związku przyczynowo-skutkowego, z
uwzględnieniem obszarów związanych ze zdrowiem i jego ochroną

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe koncepcje socjologiczne odnoszące się do
zarządzania i organizacji, a także do zdrowia, jakości życia oraz satysfakcji z
funkcjonowania systemu i usług zdrowotnych

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, modele i narzędzia z zakresu ekonomii,
P6S_WK,
ekonomiki zdrowia i ekonomiki ochrony zdrowia oraz związki zachodzące pomiędzy
P6S_WG, P6U_W
ekonomią, zdrowiem i jego ochroną

ZOZ_KPI_W12

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania wykorzystania narzędzi ekonomicznych i
regulacji państwa w kontekście alokacji zasobów w systemie ochrony zdrowia

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W13

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody ﬁnansowania świadczeniodawców oraz
ich oddziaływanie na wielkość podaży świadczeń i ich jakość

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W14

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analiz ekonomicznych
wykorzystywanych przy ocenie technologii medycznych i programów realizowanych
w systemie ochrony zdrowia

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W15

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady z obszaru etyki
znajdujące zastosowanie w konstrukcji organizacji ochrony zdrowia i jej ﬁnansowaniu

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W16

Absolwent zna i rozumie podstawowe problemy i zasady polityki społecznej oraz
metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych, w tym podstawowe
elementy ubezpieczeń społecznych

P6S_WG, P6U_W

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZOZ_KPI_W17

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne, prawne, polityczne i
organizacyjne wpływające na procesy tworzenia i realizacji polityk zdrowotnych na
poziomie krajowym i międzynarodowym oraz podstawowe narzędzia polityki
zdrowotnej

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W18

Absolwent zna i rozumie strukturę organizacyjną systemu ochrony zdrowia w Polsce
oraz zadania poszczególnych poziomów organizacyjnych oraz instytucji w nim
funkcjonujących

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W19

Absolwent zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie
organizacji, w tym instytucji ochrony zdrowia

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W20

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i
prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia zdrowotnego w
Polsce

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W21

Absolwent zna i rozumie metody i źródła ﬁnansowania systemu ochrony zdrowia i
opieki zdrowotnej oraz uwarunkowania ich zastosowania w Polsce i wybranych
krajach europejskich

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W22

Absolwent zna i rozumie główne formy organizacyjne w ochronie zdrowia oraz
zasady, uwarunkowania i narzędzia funkcjonowania organizacji

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W23

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody i techniki zarządzania, zarządzania
publicznego, w tym zarządzania organizacjami i instytucjami ochrony zdrowia oraz
uwarunkowania ich zastosowania

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W24

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania zabezpieczenia kadr dla systemu ochrony
zdrowia oraz podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w instytucjach
opieki zdrowotnej

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W25

Absolwent zna i rozumie istotę, zasady i narzędzia zarządzania jakością dóbr i usług
zdrowotnych

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W26

Absolwent zna i rozumie podstawy prawne, zasady, metody i narzędzia zarządzania
ﬁnansami i rachunkowości podmiotów leczniczych

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W27

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania projektami oraz
uwarunkowania ich zastosowania w sektorze ochrony zdrowia

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W28

Absolwent zna i rozumie podstawowe teorie i modele planowania programów
zdrowotnych i społecznych oraz najważniejsze programy realizowane w Polsce i na
świecie

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W29

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia medycznych systemów informacyjnych
oraz uwarunkowania ich wykorzystania w praktyce zarządzania podmiotami
leczniczymi

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W30

Absolwent zna i rozumie pojęcia, procesy i narzędzia z zakresu komunikacji
społecznej i interpersonalnej oraz marketingu społecznego

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W31

Absolwent zna i rozumie sposoby budowania koalicji mającej na celu osiągnięcie
kluczowych celów zdrowotnych z punktu widzenia społeczeństwa

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W32

Absolwent zna i rozumie znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji działań
prozdrowotnych i społecznych

P6S_WG, P6U_W

ZOZ_KPI_W33

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania organizacyjne, administracyjne i zarządcze,
zadania realizowane przez instytucję, w której odbywa praktykę oraz zadania
przypisane poszczególnym komórkom organizacyjnym

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

ZOZ_KPI_U01

Absolwent potraﬁ odnaleźć, gromadzić, poddać analizie, ocenić pod względem jakości
i wiarygodności, zinterpretować oraz zaprezentować dane dotyczące zagadnień
P6S_UW, P6U_U
zdrowia, ochrony zdrowia oraz zarządzania instytucjami ochrony zdrowia, zgodnie z
potrzebami ich potencjalnego odbiorcy

ZOZ_KPI_U02

Absolwent potraﬁ zaplanować i wykonać proste badania ilościowe i jakościowe oraz
przeprowadzić podstawowe analizy danych z wykorzystaniem pakietów
statystycznych

P6S_UO,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania
własnych wniosków i osądów

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U04

Absolwent potraﬁ zinterpretować pojęcia i reguły stosowania prawa autorskiego,
wskazać prawne konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa oraz prawidłowo
wykorzystywać prace innych autorów

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U05

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować i ocenić potrzeby zdrowotne, zagrożenia zdrowotne,
P6S_UW, P6U_U
przyczyny problemów zdrowotnych oraz ocenić stan zdrowia zdeﬁniowanej populacji

ZOZ_KPI_U06

Absolwent potraﬁ zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji
interpersonalnej, komunikacji społecznej i pracy w zespole, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów związanych ze zdrowiem i jego ochroną

P6S_UO,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U07

Absolwent potraﬁ uzasadnić konieczność podejmowania różnych działań w obszarze
polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego oraz ocenić te działania pod kątem
ich skuteczności i efektywności

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U08

Absolwent potraﬁ ocenić rolę państwa, samorządu i innych organizacji (w tym
pozarządowych) w systemie ochrony zdrowia, w obszarze promocji zdrowia i
tworzeniu pozasektorowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U09

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować i ocenić wpływ różnych czynników na politykę
zdrowotną na różnych poziomach oraz prognozować skutki wprowadzenia
określonych rozwiązań politycznych, organizacyjnych i prawnych w ochronie zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U10

Absolwent potraﬁ sformułować i ocenić kryteria ustalania priorytetów działań w
ochronie zdrowia na różnych poziomach

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U11

Absolwent potraﬁ zająć stanowisko na temat zasadniczych zjawisk gospodarczych
zachodzących w skali mikro- i makroekonomicznej i odnoszących się do
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, popierając je odpowiednią argumentacją

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U12

Absolwent potraﬁ porównać różne metody ﬁnansowania sektora ochrony zdrowia,
sporządzić prostą prognozę sytuacji ﬁnansowej sektora oraz zarekomendować
rozwiązania w tym zakresie popierając swoje propozycje racjonalną argumentacją

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U13

Absolwent potraﬁ ocenić mechanizmy ﬁnansowania świadczeń zdrowotnych i
programów zdrowotnych oraz zarekomendować wybór właściwej metody
ﬁnansowania w zależności od rodzaju świadczenia i uwarunkowań systemowych

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U14

Absolwent potraﬁ skonstruować i interpretować wskaźniki służące do pomiaru
wartości zdrowia i życia ludzkiego

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U15

Absolwent potraﬁ zinterpretować przepisy prawa w obszarze ochrony zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U16

Absolwent potraﬁ identyﬁkować oraz prawidłowo ocenić problemy zarządcze
pojawiające się na różnych poziomach i w różnych instytucjach sektora ochrony
zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U17

Absolwent potraﬁ obliczyć podstawowe wskaźniki i wielkości z zakresu mikro- i
makroekonomii

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U18

Absolwent potraﬁ zastosować podstawowe rachunki ekonomiczne oprocentowania,
dyskontowania oraz deﬂacjonowania oceny narzędzi ekonomicznych i ﬁnansowych

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U19

Absolwent potraﬁ wyjaśnić zachowania organizacyjne ludzi, prawidłowo
interpretować procesy interpersonalne oraz umiejętnie je organizować

P6S_UO,
P6S_UW, P6U_U

Efekty uczenia się

PRK
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Kod

Treść

PRK

ZOZ_KPI_U20

Absolwent potraﬁ zaprojektować działania ukierunkowane na rozwiązanie
określonych problemów występujących w instytucjach sektora ochrony zdrowia
korzystając z wybranego schematu planowania

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U21

Absolwent potraﬁ samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi informatycznych
wykorzystywanych w planowaniu i ewaluacji działań z zakresu zarządzania
podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami sektora ochrony zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U22

Absolwent potraﬁ wykorzystać nowoczesne narzędzia informacyjne do realizacji
celów komunikacji interpersonalnej oraz innych interwencji z zakresu zarządzania
instytucjami sektora ochrony zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U23

Absolwent potraﬁ opracować narzędzia do oceny skuteczności i jakości zarządzania w
P6S_UW, P6U_U
podmiotach leczniczych

ZOZ_KPI_U24

Absolwent potraﬁ dokonać prostych rozliczeń świadczeń realizowanych w ramach
kontraktów z NFZ z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U25

Absolwent potraﬁ wskazać i zastosować adekwatnie do rozpoznanego problemu
zarządczego narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach sektora
ochrony zdrowia

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U26

Absolwent potraﬁ zaprojektować interwencję w systemie ochrony zdrowia /
organizacji

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U27

Absolwent potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę do przygotowania planu programu
zdrowotnego oraz monitorowania jego realizacji

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U28

Absolwent potraﬁ przygotować plan marketingowy organizacji ochrony zdrowia / dla
interwencji w ochronie zdrowia

P6S_UO,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U29

Absolwent potraﬁ sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia

P6S_UO,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U30

Absolwent potraﬁ przeprowadzić proste analizy budżetów instytucji sektora ochrony
zdrowia oraz wyciągnąć na podstawie obliczonych wskaźników wnioski na temat
kondycji ekonomicznej tych instytucji

P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U31

Absolwent potraﬁ planować, organizować pracę własną i zespołu oraz uczestniczyć w
pracy w zespole

P6S_UU,
P6S_UO, P6U_U

ZOZ_KPI_U32

Absolwent potraﬁ w podstawowym zakresie zidentyﬁkować konsekwencje
występowania błędów poznawczych

P6S_UU,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U33

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować i poprawnie zinterpretować dysonans pomiędzy
założeniami modeli teoretycznych i praktyką

P6S_UU,
P6S_UW, P6U_U

ZOZ_KPI_U34

Absolwent potraﬁ formułować oraz uzasadniać opinie na poruszane tematy w oparciu
o pozyskaną wiedzę i dowody naukowe

P6S_UK, P6U_U

ZOZ_KPI_U35

Absolwent potraﬁ wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez
przeprowadzenie prezentacji, napisanie eseju oraz pracy dyplomowej) na poziomie
akademickim, rozumiejąc wagę poprawnego, logicznego wypowiadania się

P6S_UK, P6U_U

ZOZ_KPI_U36

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

P6S_UK, P6U_U

ZOZ_KPI_U37

Absolwent potraﬁ dokonać analizy podstawowych funkcji/aktywności instytucji, w
której odbywa praktykę, analizy jej otoczenia społeczno-gospodarczego, aktywnie
włączając się w pracę zespołu

P6S_UK,
P6S_UW, P6U_U

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZOZ_KPI_K01

Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny
działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których
uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

P6S_KK, P6U_K

ZOZ_KPI_K02

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i
rozwijania swoich umiejętności

P6S_KK, P6U_K

ZOZ_KPI_K03

Absolwent jest gotów do skutecznego zarządzania własnym czasem

P6S_KO, P6U_K

ZOZ_KPI_K04

Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim

P6S_KR, P6U_K

ZOZ_KPI_K05

Absolwent jest gotów do wykazywania tolerancji i otwartości wobec odmiennych
poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

P6S_KO, P6U_K

ZOZ_KPI_K06

Absolwent jest gotów do konstruktywnego uczestniczenia w dyskusji i otwierania się
na inną argumentację

P6S_KO, P6U_K

ZOZ_KPI_K07

Absolwent jest gotów do współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno
naukowych, jak i społecznych

P6S_KR, P6U_K

ZOZ_KPI_K08

Absolwent jest gotów do okazywania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne w
społeczeństwie

P6S_KO, P6U_K

ZOZ_KPI_K09

Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania

P6S_KO, P6U_K

ZOZ_KPI_K10

Absolwent jest gotów do swiadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

P6S_KR, P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA semestr V
- student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA
semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA
ZDROWOTNA

Semestr 1
Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Człowiek jako osoba

ćwiczenia: 25
wykład: 25

6,0

egzamin

O

Os

Człowiek w organizacji

e-learning: 10
ćwiczenia: 25
wykład: 25

5,0

egzamin

O

Os

Człowiek w państwie

ćwiczenia: 30
wykład: 30

5,0

egzamin

O

Os

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce

e-learning: 8
ćwiczenia: 30
wykład: 30

5,0

egzamin

O

Os

Podstawy zarządzania

ćwiczenia: 15
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Statystyka

ćwiczenia komputerowe: 30

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Ochrona własności intelektualnej

ćwiczenia: 10

1,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Socjologia organizacji

e-learning: 10
ćwiczenia: 5

1,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Język angielski

lektorat: 30

-

-

O

Os

Wychowanie ﬁzyczne

ćwiczenia: 30

-

-

O

Os

BHK

szkolenie BHK: 4

-

zaliczenie

O

Os

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie publiczne

ćwiczenia: 6
wykład: 9

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Marketing i relacje z otoczeniem

e-learning: 15
ćwiczenia: 15

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Etyka w ochronie zdrowia

ćwiczenia: 10
wykład: 10

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Ekonomia i ﬁnanse

e-learning: 6
ćwiczenia komputerowe: 4
ćwiczenia: 18
wykład: 18

4,0

egzamin

Os

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Demograﬁa

e-learning: 5
ćwiczenia komputerowe: 15
wykład: 5

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Technologie informacyjne

ćwiczenia komputerowe: 30

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Determinanty zdrowia

e-learning: 2
ćwiczenia: 30
wykład: 18

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Polityka społeczna i zabezpieczenie
społeczne

e-learning: 15
ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

egzamin

O

Os

Główne problemy zdrowotne polskiej
populacji

ćwiczenia: 24
wykład: 16

4,0

egzamin

O

Os

Metodologia badań naukowych

ćwiczenia komputerowe: 14
ćwiczenia: 14
wykład: 2

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Język angielski

lektorat: 30

4,0

zaliczenie

O

Os

Wychowanie ﬁzyczne

ćwiczenia: 30

-

zaliczenie

O

Os

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie procesowe

ćwiczenia: 15
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Zarządzanie jakością

ćwiczenia: 15
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Planowanie i zarządzanie strategiczne

ćwiczenia: 30
wykład: 6

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Komunikacja społeczna i negocjacje

e-learning: 6
ćwiczenia: 30
wykład: 24

5,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Prawo w ochronie zdrowia

ćwiczenia: 30
wykład: 30

4,0

egzamin

O

Os

Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia

e-learning: 10
ćwiczenia komputerowe:
18
ćwiczenia: 12
wykład: 20

5,0

egzamin

O

Os

Kierowanie ludźmi w organizacjach
ochrony zdrowia

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

egzamin

O

Os

Biznes Plan

ćwiczenia: 24
wykład: 6

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Język angielski

lektorat: 30

-

-

Os

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

O

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA
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Semestr 4
Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Medyczne systemy informacyjne

ćwiczenia
komputerowe: 30

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Rachunkowość

ćwiczenia: 15
wykład: 15

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Zarządzanie ﬁnansami i rachunkowość
zarządcza

e-learning: 5
ćwiczenia
komputerowe: 10
ćwiczenia: 5
wykład: 15

2,0

egzamin

O

Os

Zarządzanie projektami

ćwiczenia: 15
wykład: 15

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Polityka zdrowotna

e-learning: 6
ćwiczenia: 15
wykład: 15

2,0

egzamin

O

Os

Zarządzanie programami w ochronie zdrowia

ćwiczenia: 30
wykład: 10

2,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Język angielski

lektorat: 30

4,0

egzamin

O

Os

Praktyka - Podstawy zarządzania
organizacjami ochrony zdrowia

praktyka: 120

4,0

zaliczenie

O

Os

O

Os

Przedmiot

Blok KOMUNIKACJA
Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 12 ECTS
Komunikacja medyczna i o zdrowiu

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Nowe media w ochronie zdrowia

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Warsztat komunikacji medialnej w
ochronie zdrowia

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Trening kompetencji komunikacyjnych

ćwiczenia: 30

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Komunikacja wizualna w ochronie
zdrowia

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Prezentacje i wystąpienia publiczne

ćwiczenia
komputerowe: 10
ćwiczenia: 20

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Public Relations w ochronie zdrowia –
zajęcia praktyczne

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych bloku FINANSE W
OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Semestr 5
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Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma weryﬁkacji

Specjalistyczny język angielski

ćwiczenia: 30

-

-

O

Os

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

ćwiczenia: 30
wykład: 20

3,0

zaliczenie na ocenę

O

Os

O

Os

Przedmiot

Blok FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA
Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 12 ECTS
Wstęp do analiz ekonomicznych

ćwiczenia
komputerowe: 28
wykład: 12

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Finansowanie inwestycji w ochronie
zdrowia

e-learning: 5
ćwiczenia
komputerowe: 15
ćwiczenia: 5
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Analiza danych w ochronie zdrowia

ćwiczenia
komputerowe: 40

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Ubezpieczenia zdrowotne

ćwiczenia
komputerowe: 10
ćwiczenia: 10
wykład: 20

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Finansowanie zaopatrzenia w leki i wyroby
medyczne

ćwiczenia
komputerowe: 8
ćwiczenia: 26
wykład: 6

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Metody ﬁnansowania świadczeniodawców

e-learning: 6
ćwiczenia: 24
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

e-learning: 5
ćwiczenia
komputerowe: 20
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

O

Os

Blok ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 12 ECTS
Systemy zarządzania środowiskowego w
ochronie zdrowia

wykład: 30

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Systemy zarządzania bezpieczeństwem w
ochronie zdrowia

wykład: 30

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Normalizacja i ocena zgodności w
zarządzaniu organizacjami ochrony
zdrowia

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Audyty i kontrola

ćwiczenia: 20
wykład: 10

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Kaizen

ćwiczenia: 10
wykład: 20

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Systemy zarządzania jakością

ćwiczenia: 10
wykład: 20

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Zachowania organizacyjne

ćwiczenia: 10
wykład: 20

3,0

zaliczenie na ocenę

F

Os

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma weryﬁkacji

Grupa Seminarium dyplomowe

O

Os

Student zobowiązany jest wybrać jedno z proponowanych seminariów dyplomowych
Seminarium dyplomowe: Zarządzanie w
jednostkach opieki zdrowotnej

seminarium: 30

-

-

F

Os

Seminarium dyplomowe: Ekonomia i
ﬁnanse w ochronie zdrowia

seminarium: 30

-

-

F

Os

Seminarium dyplomowe: Organizacja
ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

seminarium: 30

-

-

F

Os

Seminarium dyplomowe: Zadania
jednostek opieki zdrowotnej w ochronie
zdrowia

seminarium: 30

-

-

F

Os

Seminarium dyplomowe: Zarządzanie
projektami w ochronie zdrowia

seminarium: 30

-

-

F

Os

semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA
ZDROWOTNA

Semestr 6
Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyka - Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i
zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia

praktyka: 240

8,0

zaliczenie

O

Os

Specjalistyczny język angielski

ćwiczenia: 30

3,0

zaliczenie na ocenę O

Os

Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia

e-learning: 4
ćwiczenia: 10
wykład: 5

1,0

zaliczenie na ocenę O

Os

O

Os

Przedmiot

Grupa Seminarium dyplomowe
Student zobowiązany jest kontynuować jedno z wybranych seminariów dyplomowych
Seminarium dyplomowe: Zarządzanie w
jednostkach opieki zdrowotnej

seminarium: 60 9,0

zaliczenie

F

Os

Seminarium dyplomowe: Ekonomia i ﬁnanse w
ochronie zdrowia

seminarium: 60 9,0

zaliczenie

F

Os

Seminarium dyplomowe: Organizacja ochrony
zdrowia w Polsce i na świecie

seminarium: 60 9,0

zaliczenie

F

Os

Seminarium dyplomowe: Zadania jednostek
opieki zdrowotnej w ochronie zdrowia

seminarium: 60 9,0

zaliczenie

F

Os

Seminarium dyplomowe: Zarządzanie projektami
w ochronie zdrowia

seminarium: 60 9,0

zaliczenie

F

Os

O

Os

zaliczenie na ocenę F

Os

Blok KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA
Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 12 ECTS
System zdrowotny oparty na wartościach

Plany studiów
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Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opieka koordynowana w systemach zdrowotnych

ćwiczenia: 20
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Opieka koordynowana w Polsce

ćwiczenia: 20
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Budowanie relacji z podmiotami systemu

ćwiczenia: 20
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Prawo zamówień publicznych

ćwiczenia: 20
wykład: 15

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Bezpieczeństwo i poufność danych o stanie
zdrowia

ćwiczenia: 35

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Studium przypadku

ćwiczenia: 35

3,0

zaliczenie na ocenę F

Os

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Plany studiów
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Człowiek jako osoba
Nazwa przedmiotu
Człowiek jako osoba
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 25

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z koncepcjami zachowań człowieka proponowanymi przez różne nauki społeczne –
psychologię, antropologię i ekonomię - budującymi holistyczny obraz istoty ludzkiej przydatny w wyjaśnieniu
decyzji i działań człowieka w skomplikowanej, wielowymiarowej rzeczywistości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ideę i istotę korzystania z modeli teoretycznych do wyjaśniania skomplikowanej
rzeczywistości

ZOZ_KPI_W01

W2

podstawowe założenia biologii ewolucyjnej człowieka i jej znaczenie dla
wyjaśnienia zdrowia i zachowań ludzi

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W06

W3

podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W03

W4

podstawowe założenia ekonomii klasycznej i oferowane przez nią wyjaśnienie
zachowań ludzi na różnych rynkach

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W5

krytykę założeń modelu ekonomii klasycznej przez ekonomię behawioralną

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W6

najważniejsze błędy poznawcze redukujące zdolności człowieka
do podejmowania decyzji racjonalnych

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W7

elementarną budowę mózgu człowieka w wymiarze horyzontalnym
i wertykalnym

ZOZ_KPI_W01

Sylabusy
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W8

w podstawowym zakresie, implikacje funkcjonowania mózgu człowieka dla jego
dobrostanu w organizacji

ZOZ_KPI_W01

W9

ewolucyjne uwarunkowania ludzkiego dobrostanu

ZOZ_KPI_W01

W10

krytykę założeń modelu ekonomii klasycznej na gruncie neuronauki

ZOZ_KPI_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w podstawowym zakresie interpretować znaczenie wiedzy i teorii ewolucyjnej dla ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U05,
zrozumienia zachowań człowieka
ZOZ_KPI_U32

U2

wyjaśnić mechanizmy motywacji człowieka

ZOZ_KPI_U19

U3

dokonać prostych obliczeń korzyści racjonalnego konsumenta i producenta

ZOZ_KPI_U17

U4

w podstawowym zakresie zidentyﬁkować i zinterpretować skutki występowania
błędów poznawczych wpływających na decyzje człowieka

ZOZ_KPI_U32

U5

dostrzegać założenia poznawcze u fundamentów teorii w naukach społecznych
i poddawać je konstruktywnej krytyce na gruncie neuronauki

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U19,
ZOZ_KPI_U33, ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35

U6

identyﬁkować praktyki organizacyjne spójne z obrazem człowieka na gruncie
neuronauki

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U19,
ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyrażania własnych poglądów na temat natury człowieka, argumentowania
własnego stanowiska oraz wysłuchiwania i akceptacji stanowisk innych ludzi

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06

K2

uznania niezbywalnej wartości i godności człowieka

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K08,
ZOZ_KPI_K10

K3

odrzucenia nienaukowej koncepcji „racjonalizmu”

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Obraz człowieka w naukach biologicznych,
antropologicznych i medycznych: - człowiek jako
jednostka biologiczna, biologiczne podstawy zachowań
człowieka; - zdrowie i choroba w perspektywie
ewolucyjnej; - zachowanie człowieka w perspektywie
ewolucyjnej.

W2, U1

wykład, ćwiczenia

2.

Zachowania altruistyczne czy samolubne geny?

U1, K1

ćwiczenia

3.

Psychologiczne koncepcje człowieka: - koncepcja
behawiorystyczna – czyli człowiek zewnątrzsterowny; koncepcja psychodynamiczna – czyli człowiek
niedoskonały; - koncepcja poznawcza – czyli człowiek
samodzielny; - koncepcja humanistyczna – czyli dążenie
do samorealizacji.

W3

wykład

4.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna człowieka
(podmiotowy i przedmiotowy standard walidacji).

U2, K1

ćwiczenia

5.

Nagrody a motywacja człowieka.

U2, K1

ćwiczenia

6.

Obraz człowieka i wyjaśnienie jego działań i motywacji w
ekonomii klasycznej - Homo oeconomicus a założenie
racjonalności człowieka.

W1, W4

wykład
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7.

Maksymalizacja korzyści, deﬁnicja i pomiar korzyści
konsumenta i producenta, prawa klasycznej ekonomii
odnoszące się do maksymalizacji korzyści.

W4, U3

wykład, ćwiczenia

8.

Racjonalne zachowania a postawy egoisty, altruisty i
zawistnika.

W1, W4, K1

wykład, ćwiczenia

9.

Obraz człowieka i wyjaśnienie jego działań i motywacji w
ekonomii behawioralnej I: - krytyka założeń ekonomii
klasycznej: osądy racjonalne a działania impulsywne, heurystyka i błędy poznawcze, - prawo małych liczb.

W5, W6, U4, K1

wykład, ćwiczenia

10.

Obraz człowieka i wyjaśnienie jego działań i motywacji w
ekonomii behawioralnej II: - skrzywienie preferencji
czasowych – dlaczego nie dbamy o zabezpieczenie na
przyszłość?, - efekt zakotwiczenia, - nadmierna pewność
siebie: złudzenia, intuicja i skojarzenia - homo sovieticus.

W5, W6, U4, K1

wykład, ćwiczenia

11.

„Rydwan i dwa konie” a „jeździec i słoń” – jak myślimy i
żyjemy metaforami

W1, U5

wykład

12.

„Trójca”: Gad, ssak i człowiek w mózgu a człowiek w
organizacji

W1, W10, W7, W8, U5,
U6, K1, K2, K3

wykład, ćwiczenia

13.

„Algorytmy przetrwania” - nieoczywista racjonalność
emocji i nienaukowy „racjonalizm” w teorii i praktyce
zarządzania

W10, W8, U5, U6, K1, K3

wykład, ćwiczenia

14.

"Maszyna i organizm" - obrazy świata według prawej i
lewej półkuli mózgu

W1, W10, W7, W8, W9,
U5, U6, K3

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań, Warsztat,
Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 60% punktów z egzaminu
pisemnego Egzamin ma charakter opisowy – pytania
otwarte, zadania obliczeniowe i studium przypadku.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, samoocena

Dodatkowy opis
Studentom, którzy nie uzyskali 60% punktów, ale uzyskali co najmniej 40% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego
zaliczenia ustnego lub pisemnego obowiązujacego materiału obowiązujacego w ramach tego samego terminu egzaminu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

25

ćwiczenia

25
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przygotowanie do zajęć

50

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny obserwacja pracy studenta samoocena

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

W6

x

W7

x

W8

x

W9

x

W10

x

x

U1

x

U2

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

x

x

U6

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Człowiek w organizacji
Nazwa przedmiotu
Człowiek w organizacji
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 25, e-learning: 10

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o organizacji, procesach organizowania, podstawowymi typami
i formami organizacyjnymi oraz współczesnymi problemami organizacji.

C2

Dostarczenie wiedzy i kompetencji, pozwalających na radzenie sobie z ludźmi w kontekście organizacyjnym
z uwzględnieniem najważniejszych procesów istotnych z punktu widzenia jakości pracy organizacji.

C3

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów psychologii i socjologii zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe procesy interpersonalne istotne z punktu widzenia kierowania
ludźmi

ZOZ_KPI_W03

W2

kierowanie ludźmi w organizacji

ZOZ_KPI_W03

W3

miejsce wiedzy psychologicznej w naukach o zarządzaniu

ZOZ_KPI_W03

W4

wpływ koncepcji (natury) człowieka na modele zarządzania

ZOZ_KPI_W03

W5

klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne wyjaśniające ważne
z perspektywy zarządzania zjawiska

ZOZ_KPI_W01
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować zjawiska interpersonalne i radzić sobie z ich dynamiką
w organizacji

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U16

U2

panować nad procesami interpersonalnymi dla dobra procesów organizacyjnych

ZOZ_KPI_U19

U3

wyjaśnić zachowania organizacyjne ludzi w kontekście koncepcji
psychologicznych i socjologicznych

ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U32

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy przedstawianych mu treści

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06

K2

uznania znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K09

K3

przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej
w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

ZOZ_KPI_K08, ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek
do grup i struktur społecznych.

W1, U1

wykład

2.

Procesy organizacyjne i organizowanie. Typy i formy
organizacyjne. Współczesne organizacje formalne i
nieformalne.

W1, W2, W4, U1, U3

wykład

3.

Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło
szans i zagrożeń. Budowa potencjału społecznego
organizacji.

W1, W5, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

wykład

4.

Racjonalność działań w organizacji: cele działania, decyzje
i ich ograniczenia. Racjonalność jako efekt organizowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

wykład

5.

Podejście systemowe, zasobowe, sieciowe. Teorie
równowagi organizacyjnej.

W1, W5, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

wykład

6.

Skuteczność i elastyczność a łagodzenie napięć jako
problemy współczesnych procesów organizacyjnych.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

wykład

7.

Role i funkcje organizacyjne. Dynamiczne dobieranie
talentów.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

wykład

8.

Infrastruktura techniczna i informatyczna w służbie
organizacji.

W4, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

wykład

9.

Wirtualizacja organizacji. Sieci i współpraca
międzyorganizacyjna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

wykład

10.

Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek
do grup i struktur społecznych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

ćwiczenia

11.

Procesy organizacyjne i organizowanie. Typy i formy
organizacyjne.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

ćwiczenia

12.

Współczesne organizacje formalne i nieformalne.

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

ćwiczenia

13.

Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło
szans i zagrożeń.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

ćwiczenia

Sylabusy
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14.

Budowa potencjału społecznego organizacji.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

ćwiczenia

15.

Racjonalność działań w organizacji: cele działania, decyzje
i ich ograniczenia.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

ćwiczenia

16.

Skuteczność i elastyczność a łagodzenie napięć jako
problemy współczesnych procesów organizacyjnych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

ćwiczenia, e-learning

17.

Władza i przywództwo – źródła władzy, cechy i
zachowania przywódców, style kierowania, przywódcy
nieformalni, współczesne koncepcje przywództwa, proﬁl
kompetencji współczesnego menadżera.

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

ćwiczenia, e-learning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Warsztat, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru, 20 pytań. Warunkiem zaliczenia
modułu jest zaliczenie na ocenę co najmniej dostateczną
egzaminu końcowego. Do zaliczenia modułu konieczne jest
uzyskanie co najmniej 60% na egzaminie pisemnym
przeprowadzanym po zakończeniu zajęć.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
praca pisemna

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest
wykonanie przez studenta pracy pisemnej na podany przez
wykładowcę temat: analiza studium przypadku, w tym
zaproponowanie rekomendacji i sposobów rozwiązania sytuacji
problemowej/dylematu, z jaką może spotkać się osoba
zarządzająca organizacją. Ocenie będzie podlegać adekwatność
doboru narzędzi do sytuacji problemowej.

e-learning

brak zaliczenia

wykład

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

25

ćwiczenia

25

e-learning

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

sporządzenie sprawozdania

20

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

analiza przypadków

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

obserwacja pracy studenta

praca pisemna brak zaliczenia

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

x

W4

x

x

x

W5

x

x

x

U1

x

x

U2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U3

x

K1

x

K2
K3

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Człowiek w państwie
Nazwa przedmiotu
Człowiek w państwie
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe –
dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami takimi jak państwo i teoriami jego powstania.

C2

Zapoznanie słuchaczy z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego oraz zagadnieniem debaty publicznej
(weryﬁkacji twierdzeń ale i konstruktywnej dyskusji), partycypacji obywatelskiej i rządzenia deliberatywnego
na rzecz zdrowia.

C3

Przedstawienie zasad konstytucyjnych i cech systemów politycznych oraz zasad działania administracji publicznej
(centralnej i zdecentralizowanej).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia, zagadnienia, koncepcje i zasady z zakresu państwa,
konstytucji i fundamentów systemu politycznego i prawnego

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W02

W2

zasady działania administracji publicznej

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W16

Sylabusy
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W3

zagadnienia debaty publicznej (weryﬁkacji twierdzeń ale i konstruktywnej dyskusji)

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W16

W4

zagadnienia partycypacji obywatelskiej

ZOZ_KPI_W02

W5

wkład nowej ekonomii politycznej w wyjaśnienie funkcjonowania polityki,
administracji oraz grup nacisku

ZOZ_KPI_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować posiadaną wiedzę w ocenie wskazanych dylematów

ZOZ_KPI_U03

U2

samodzielnie formułować i rzetelnie uzasadniać opinie na poruszane tematy

ZOZ_KPI_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania swoich umiejętności w pracy w grupie

ZOZ_KPI_K06

K2

prezentowania swojej wiedzy i umiejętności w sposób konstruktywny i adekwatny
do audytorium

ZOZ_KPI_K06

K3

reprezentowania etosu specjalisty do spraw ochrony zdrowia wykazując się
szacunkiem do zdrowia jako wartości najwyższej i uwrażliwieniem na dylematy
demokratycznej polityki publicznej

ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Deﬁnicja państwa. Teorie powstania państwa. Teoria
umowy społecznej.

W1

wykład

2.

Koncepcja trójpodziału władzy (przykłady jej
przestrzegania i łamania).

W1, W2, U1, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Podziały i charaterystki państw ze względu na: formę
rządów, reżim polityczny oraz ustrój administracji
publicznej.

W1, W2, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Systemy polityczne.

W1, W2

wykład

5.

Prawa człowieka.

W1, W3

wykład

6.

Konstytucyjne prawa i obowiązki obywatelskie.

W1, W4, U1, K3

wykład, ćwiczenia

7.

Instytucje administracji publicznej i ich zadania.

W2, U1, K1, K2

wykład, ćwiczenia

8.

Wprowadzenie do zagadnienia nowej ekonomii
politycznej: ekonomiczna teoria polityki, biurokracji i grup
nacisku.

W5

wykład

9.

Demokracja deliberatywna.

W3, W4, U1, K1, K2, K3

wykład, ćwiczenia

10.

Debata publiczna w wybranych obszarach polityki
(edukacja, zdrowie, rynek pracy, ochrona środowiska,
bezpieczeństwo, rozwój i innowacje).

W3, W4, U1, U2, K1, K2,
K3

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie co najmniej
60% na egzaminie pisemnym przeprowadzanym po
zakończeniu zajęć. Egzamin ma charakter opisowy – pytania
otwarte.

ćwiczenia

ocena grupy, odpowiedź ustna,
praca pisemna

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest aktywność na
zajęciach, udział w pracy grupowej oraz przygotowanie
referatu i prezentacji na zadany temat.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

5

analiza przypadków

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny ocena grupy odpowiedź ustna praca pisemna

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

W3

x

x

x

x

W4

x

x

x

x

W5

x

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

K1

x

x

x

K2

x

x

x

K3

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
Nazwa przedmiotu
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30, e-learning: 8

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie, państwie i administracji publicznej. Obecność na wszystkich
zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Uwaga: każda
nieobecność (w tym usprawiedliwiona) musi być niewzwłocznie zaliczona u prowadzącego zajęcia. Warunki zaliczenia
nieobecności określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia. Terminowe i ocenione pozytywnie przez prowadzącego wywiązanie się z zaliczeń za wszystkie nieobecności, jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu i zaliczenia
przedmiotu. Wymagana jest pełna obecność na wszystkich wizytach obserwacyjnych w trakcie całych zajęć.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia.

C2

Identyﬁkacja działań jednostek administracji publicznej (centralnej i zdecentralizowanej) w systemie ochrony
zdrowia.

C3

Identyﬁkacja zasad organizacji i administracji podmiotami leczniczymi w systemie ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W22

W2

główne założenia i kierunki reform systemu ochrony zdrowia w Polsce

ZOZ_KPI_W17

Sylabusy
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W3

formy organizacyjne świadczeniodawców oraz zasady funkcjonowania organizacji
w otoczeniu konkurencyjnym

ZOZ_KPI_W20

W4

podstawowe struktury i współzależności organizacji w systemie ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W23

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych i niepublicznych
oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa
oraz umiejscawia te instytucje w strukturze organizacyjnej systemu ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U10

U2

interpretować podstawowe problemy organizacyjne jednostek opieki zdrowotnej oraz
ich przyczyny

ZOZ_KPI_U16

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

okazywania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania perspektywa międzynarodowa, modele organizacyjne
systemów ochrony zdrowia na świecie.

W1, W3, W4

wykład

2.

System ochrony zdrowia: organizacja, podział, zadania
oraz identyﬁkacja uprawień państwa i samorządu
terytorialnego w systemie ochrony zdrowia - perspektywa
krajowa, parlament, rząd, ministerstwa - organizowanie
systemu, zarządzanie reformą.

W1, W2, U1, U2

wykład, ćwiczenia, elearning

3.

Pacjent w organizacji opieki - przywileje, ograniczenia,
ścieżki dostępu.

U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Lecznictwo otwarte: podstawowa opieka zdrowotna (POZ),
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), higiena
szkolna, proﬁlaktyka i promocja zdrowia, medycyna
ratunkowa, ratownictwo medyczne.

W3, W4, U2, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Opieka zamnkięta: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze,
hospicja.

W3, W4, U2, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Wydrębnione ścieżki opieki nad pacjentem: np. opieka
psychiatryczna, opieka onkologiczna, opieka geriatryczna
i paliatywna.

W4, U2, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Organizacja i rola agend systemowych np. Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryﬁkacji, Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

W1, W4, U1, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją
multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wywiązanie się ze wszystkich
powinności w ramach ćwiczeń i zaliczenie na ocenę co najmniej
dostateczną pisemnego egzaminu końcowego w formie testu.
Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny z
egzaminu testowego - 50% (z co najmniej 60% poprawnymi
odpowiedziami) oraz z oceny: przygotowanych w trakcie zajęć prac
pisemnych i prezentacji-referatu - 35 % i zaliczenie testu z zajęć elearningowych - 15%. Na ocenę końcowa może mieć wpływ liczba
nieobecności.

ćwiczenia

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
odpowiedź ustna, praca
pisemna

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest
aktywność na zajęciach, udział w pracach grupowych w trakcie
zajęć, wykonanie starannie i terminowo prac pisemnych oraz
przygotowanie i przedstawienie pozytywnie ocenionej prezentacji
na zadany temat, a także udział we wszystkich wizytach
obserwacyjnych.

test

Warunkiem zaliczenia zajęć e-learningowych jest przygotowanie
prac wynikających z toku tych zajęć oraz zaliczenie testu. Do
zaliczenia testu potrzebne jest uzyskanie 60% poprawnych
odpowiedzi.

e-learning

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

e-learning

8

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

17

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
68

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

39 / 292

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

obserwacja pracy studenta

ocena grupy odpowiedź ustna praca pisemna

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

U1

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

K1

x

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy zarządzania
Nazwa przedmiotu
Podstawy zarządzania
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wszystkie zajęcia (ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych funkcji zarządzania.

C2

Wykształcenie podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i teorie związane z procesem zarządzania

ZOZ_KPI_W23

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować argumenty i kontrargumenty oraz użyć ich
w dyskusji

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U08, ZOZ_KPI_U16,
ZOZ_KPI_U34

U2

zorganizować pracę swoją i zespołu oraz współpracować
w zespole

ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

2.

Istota, znaczenie i sprawność zarządzania.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Proces zarządzania. Planowanie i podejmowanie decyzji.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Organizowanie pracy i struktury organizacyjne.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Motywowanie.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Przywództwo.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Kontrola.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Dyskusja, E-learning, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 50% + 1 liczby punktów z zaliczenia
pisemnego.

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta Ocena ciągła na ćwiczeniach.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

kształcenie samodzielne

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

obserwacja pracy studenta

W1

x

U1

x

x

U2

x

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Statystyka
Nazwa przedmiotu
Statystyka
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia komputerowe: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia podstawowych analiz z zakresu statystyki opisowej,
wnioskowania statystycznego oraz prognozowania zjawisk z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego
Excel oraz programu Statistica.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

standardowe metody i narzędzia statystyczne umożliwiające gromadzenie, opis,
podstawową analizę i prezentację danych ekonomicznych i zdrowotnych

ZOZ_KPI_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zakładać bazę danych i przygotować dane do analizy statystycznej

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U2

charakteryzować badane cechy stosując techniki statystyki opisowej

ZOZ_KPI_U01

U3

dobrać metody statystyczne odpowiednie do specyﬁki analizowanego problemu

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U4

samodzielnie przeprowadzić analizę danych empirycznych, wykorzystując metody
analizy statystycznej

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U5

interpretować i prezentować uzyskane wyniki graﬁcznie

ZOZ_KPI_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

wyjaśniania wagi metod statystycznych mających zastosowanie w naukach
o zdrowiu i ekonomii

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06

K2

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania przeprowadzonych rozumowań

ZOZ_KPI_K01

K3

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozumowania

ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Gromadzenie danych i ich weryﬁkacja, typy cech
statystycznych.

W1, U1

ćwiczenia komputerowe

2.

Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych
ilościowych (miary skupienia, rozrzutu, asymetrii) –
charakterystyka i zastosowanie klasycznych oraz
pozycyjnych miar przeciętnych, względnych i
bezwzględnych miar zróżnicowania.

W1, U2

ćwiczenia komputerowe

3.

Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych
jakościowych (tabele liczności i tabele krzyżowe).

W1, U2

ćwiczenia komputerowe

4.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa, podstawowe
rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych.

W1, U3

ćwiczenia komputerowe

5.

Pojęcia populacji i próby, estymacja punktowa i
przedziałowa parametrów w zbiorowości generalnej
(średnia, proporcja).

W1, U3, U4

ćwiczenia komputerowe

6.

Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania
parametrów pomiędzy dwiema grupami, analiza związku
pomiędzy dwiema cechami jakościowymi

W1, U3, U4, K1, K2

ćwiczenia komputerowe

7.

Analiza związku pomiędzy zmiennymi – korelacje
parametryczne i nieparametryczne oraz regresja liniowa
jednej zmiennej.

W1, U3, U4, U5, K1, K2,
K3

ćwiczenia komputerowe

8.

Podstawy analizy dynamiki zjawisk w czasie.

W1, U3, U4, U5, K1, K2

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia komputerowe, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia

kolokwia praktyczne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych
otrzymanych w kolokwiach praktycznych (waga=0,6) oraz
projektu (waga=0,4). Uzyskanie łącznej punktacji poniżej 60%
punktów wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu. Oceny: poniżej
60% - ndst, 60-69% - dst, 70-74% - plus dst, 75-84% - db, 85-89%
- plus db, 90-100% - bdb.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia komputerowe

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do kolokwium

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
kolokwia praktyczne

projekt

W1

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4
U5

x
x

K1

x
x

K2

x

x

K3

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ochrona własności intelektualnej
Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej
Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące zdrowie i uczenia się
zaliczenie na ocenę
opiekę społeczną
Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności konieczne jest zgłoszenie się do osoby
prowadzącej zajęcia na dyżur celem zaliczenia danej części materiału.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych regulujących ochronę własności
intelektualnej w Polsce, zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.

C2

Uwrażliwienie studentów/studentek na konieczność przestrzegania zasad wykorzystania cudzej własności
intelektualnej we własnej pracy naukowej (w szczególności: zasad powołania się na tzw. „prawo cytatu”).

C3

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych popełnienia plagiatu,
w tym procedury antyplagiatowej stosowanej w Uczelni do weryﬁkowania samodzielności przygotowania pracy
dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe akty prawne regulujące ochronę własności intelektualnej w Polsce (ustawę
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę prawo własności przemysłowej,
ustawę o ochronie baz danych)

ZOZ_KPI_W04

W2

pojęcie plagiatu oraz funkcjonujące w polskim systemie prawnym rodzaje
odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu w uczelni wyższej

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystywać dane oraz prace innych autorów spełniając wszystkie przesłanki
dozwolonego cytatu, w sposób nienaruszający autorskich praw twórcy cytowanego
utworu (bazy danych)

ZOZ_KPI_U01

U2

zastosować przepisy prawa autorskiego do rozwiązania konkretnej sytuacji, w której
dochodzi do naruszenia prawa autorskiego

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania i rozpowszechniania norm etycznych obowiązujących w trakcie tworzenia
studenckich prac naukowych

ZOZ_KPI_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie własności intelektualnej oraz podstawowe akty
prawne regulujące ochronę własności intelektualnej w
Polsce. Twórca jako podmiot prawa autorskiego. Pojęcie i
charakter autorskich praw osobistych i majątkowych.

W1, U2, K1

ćwiczenia

2.

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; deﬁnicja legalna
utworu. Rodzaje utworów wymienionych w polskim prawie
autorskim i zasady ich ochrony.

W2, U2

ćwiczenia

3.

Dozwolony użytek osobisty i publiczny chronionych
utworów. „Prawo cytatu” jako jedna z form dozwolonego
użytku publicznego. Dobre praktyki w cytowaniu cudzych
prac naukowych.

U1, K1

ćwiczenia

4.

Plagiat jako forma naruszenia autorskich praw osobistych.
Podstawowe rodzaje plagiatu (plagiat jawny i ukryty).
Odpowiedzialność prawna studenta z tytułu popełnienia
plagiatu. Procedury antyplagiatowe stosowane w Uczelni.

W2, K1

ćwiczenia

5.

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
przemysłowej.

W1, U2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Dyskusja, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

obserwacja pracy studenta,
odpowiedź ustna, zaliczenie
ustne, rozwiązanie kazusu z
zakresu ochrony własności
intelektualnej - praw
autorskich

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wszystkich zajęciach. Nieobecność wymaga
zaliczenia danej części materiału na dyżurze. Obecność na
wszystkich zajęciach. Nieobecność wymaga zaliczenia danej
części materiału na dyżurze. Na ocenę końcową składają się: ocena pracy pisemnej (40%), - ocena zaliczenia ustnego
(40%), - ocena pracy w trakcie zajęć (20%). Kryteria oceny:
osiągnięcie przez studentkę/studenta zakładanych efektów
uczenia się. W zakresie pracy pisemnej oceniany jest dobór
użytych do analizy norm prawnych oraz poprawność
uzasadnienia rozstrzygnięcia. W zakresie zaliczenia ustnego
oceniana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu
prawa autorskiego oraz posługiwanie się nimi, jak również
umiejętność wyszukania właściwych norm w podanych aktach
prawnych.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

10

przygotowanie do zajęć

6

analiza przypadków

6

konsultacje z prowadzącym zajęcia

2

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Metoda sprawdzenia
Kod efektu uczenia się
dla przedmiotu

obserwacja pracy
studenta

odpowiedź ustna zaliczenie ustne

W1

x

x

W2

x

x

rozwiązanie kazusu z zakresu ochrony
własności intelektualnej - praw
autorskich

x

U1

x

x

U2

x

x

K1

x

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Socjologia organizacji
Nazwa przedmiotu
Socjologia organizacji
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 10, ćwiczenia: 5

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawami wiedzy o organizacji i procesach organizowania.

C2

Przedstawienie podstawowych typów i form organizacyjnych.

C3

Dostarczenie wiedzy umożliwiającej analizę i zrozumienie współczesnych problemów organizacji i procesów
organizowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje teoretyczne opisujące świat organizacji

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W10,
ZOZ_KPI_W22

W2

sposoby zorganizowanego działania w formalnych i nieformalnych
grupach oraz społeczeństwie

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W10,
ZOZ_KPI_W22

W3

problemy społeczne dotykające współczesne organizacje oraz
podstawowe sposoby radzenia sobie z nimi

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W10,
ZOZ_KPI_W22

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu socjologii organizacji
syntetyzować różne idee i poglądy

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U19

U2

opisywać i wyjaśniać wybrane aspekty funkcjonowania organizacji
oraz zachowania ludzi w organizacjach

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U16, ZOZ_KPI_U19

Sylabusy
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U3

diagnozować i rozwiązywać wybrane problemy społeczne
w organizacjach

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U16, ZOZ_KPI_U19

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru, analizy i dyskutowania przedstawianych mu
treści

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K06

K2

rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych
z wykorzystaniem poznanych metod i posiadanej wiedzy przy
poszanowaniu zasad etyki i wrażliwości społecznej

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K09,
ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek
do grup i struktur społecznych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia, e-learning

2.

Procesy organizacyjne i organizowanie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia, e-learning

3.

Typy i formy organizacyjne. Współczesne organizacje
formalne i nieformalne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

4.

Zachowania, działania i interakcje społeczne jako
tworzywo procesów organizowania.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

5.

Struktura i dynamika więzi społecznej w organizacjach.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

6.

Strukturalne i systemowe uwarunkowania organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

ćwiczenia, e-learning

7.

Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło
szans i zagrożeń.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

8.

Budowa potencjału społecznego organizacji.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na
co najmniej połowę pytań.

e-learning

test wielokrotnego wyboru

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w ćwiczeniach, przez
który rozumie się: 1) znajomość zadanej do przeczytania literatury
(potwierdzoną umiejętnością odpowiedzi na zadane pytania i
obserwacja pracy studenta
wykorzystaniem pozyskanej wiedzy w dyskusji), 2) aktywny udział
w dyskusji oraz 3) aktywny udział w realizacji zadań w trakcie
ćwiczeń.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

10

ćwiczenia

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test wielokrotnego wyboru

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

x

U1

x

x

U2
U3

x
x

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język angielski
Nazwa przedmiotu
Język angielski
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Język angielski
Klasyﬁkacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

lektorat

30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

lektorat

30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

lektorat

30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

lektorat

30

Sylabusy

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
4.00

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
4.00
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach
zawodowych, w sytuacjach życia codziennego oraz do rozumienia literatury fachowej i wypowiadania się
na tematy z nią związane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię w języku angielskim w zakresie zagadnień ochrony zdrowia oraz
zarządzania instytucjami ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W23,
ZOZ_KPI_W30

W2

terminologię w języku angielskim z zakresu komunikacji społecznej
i interpersonalnej

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U36

U2

komunikować się z personelem medycznym oraz pozostałym personelem instytucji
ochrony zdrowia w języku angielskim w typowych sytuacjach zawodowych

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U36

U3

wygłosić prezentację na temat związany ze swoją specjalnością

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35,
ZOZ_KPI_U36

U4

czytać ze zrozumieniem artykuły i opracowania z anglojęzycznej literatury fachowej
na tematy związane z zarządzaniem w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U36

U5

wysłuchać ze zrozumieniem wykładu, audycji lub prezentacji z zakresu własnej
specjalizacji (rozumie główne i poboczne wątki i argumentację)

ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U36

U6

zgodnie z konwencją wypowiadać się w piśmie w sytuacjach życia zawodowego
i akademickiego

ZOZ_KPI_U35,
ZOZ_KPI_U36

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania i doskonalenia nabytych umiejętności językowych niezbędnych
do swobodnej komunikacji w środowisku akademickim oraz zawodowym

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

SEMESTR 1 - Język specjalistyczny: • Hospital team •
Hospital departments • Hospital equipment • Admission
to hospital • Patient records • Common diseases and
symptoms • Caring for the elderly • Hygiene • Medication

W1, U1

lektorat

Sylabusy
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2.

SEMESTR 1 - Język akademicki: • opisywanie swoich
studiów • czytanie dłuższych tekstów dydaktycznych i
autentycznych na tematy zawodowe z różnych źródeł
(m.in. artykuły, opracowania, strony internetowe, ulotki) w
celu szybkiego zrozumienia najważniejszej treści oraz
W1, U1, U4, U6
oceny wiarygodności i przydatności dostępnych źródeł •
korzystanie z dostępnych narzędzi wspomagających
zrozumienie tekstów specjalistycznych (słowniki,
translatory) • słuchanie ze zrozumieniem poleceń
nauczyciela • słuchanie nagrań rozmów telefonicznych
związanych z tematyką szpitalną

lektorat

3.

SEMESTR 1 - Język ogólny: • czasy gramatyczne (Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Past Perfect, Past Perfect Continuous) • przyimki miejsca
oraz kierunkowe • wyrażanie nakazów i zakazów (must,
have to, mustn’t, need to, need + ing) • opowiadanie o
wydarzeniu ze swojego życia, zadawanie pytań
dotyczących wydarzeń z życia innej osoby • wskazywanie
drogi • wyrażanie propozycji i próśb • pisanie – list
nieformalny na temat swoich studiów, regularnych zajęć,
obowiązków oraz zainteresowań • czytanie – czytanie ze
zrozumieniem tekstów na tematy ogólne • słuchanie –
słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi nt. wydarzeń z
życia codziennego

U1

lektorat

4.

SEMESTR 2 - Język specjalistyczny: • Exchanging contact
information • Motivation at work • Making small talk •
Project management • Making and responding to
suggestions • Ideas and innovation • Customer service •
Ethical business

W1, U1, U2

lektorat

5.

SEMESTR 2 - Język akademicki: • prezentowanie nowego
produktu, usługi lub systemu • pisanie - sporządzanie
notatek z wykładów • czytanie – znajdowanie
szczegółowych informacji w tekście o tematyce
biznesowej • słuchanie ze zrozumieniem wykładów,
słuchanie nagrań biznesowych rozmów telefonicznych

W2, U5, K1

lektorat

6.

SEMESTR 2 - Język ogólny: • czasy gramatyczne (Present
Perfect, Present Perfect Continuous) • wyrażanie
przyszłości (Future Simple, Present Continuous, Present
Simple, Future Perfect, Future Perfect Continuous) •
tworzenie pytań, pytania pośrednie • nawiązywanie
znajomości • sytuacje konﬂiktowe i sposoby ich
rozwiązywania

W2, U1

lektorat

7.

SEMESTR 3 - Język specjalistyczny: • Making decisions •
Outsourcing • Negotiating solutions • Starting up a new
business • Socializing • Communications • Explaining a
procedure • Teleconferencing

W1, U1, U2

lektorat

8.

SEMESTR 3 - Język akademicki: • przygotowanie i
wygłoszenie prezentacji • opisywanie wykresów •
słuchanie i pisanie – wysłuchanie ze zrozumieniem i
zrobienie notatek z prezentacji • słuchanie ze
zrozumieniem nagrań spotkań biznesowych

W1, W2, U1, U2, U3, U6,
K1

lektorat

9.

SEMESTR 3 - Język ogólny: • strona bierna • tryby
warunkowe: Conditionals 1,2 • czasowniki modalne
(obligation, prohibition and probability) • spotkania
biznesowe, rozmowy telefoniczne • umawianie się na
spotkanie, zapisywanie wiadomości, sporządzanie
notatek, czytanie tekstów (tematyka ogólna, biznesowa) •
słuchanie ze zrozumieniem nagrań

U1, U6, K1

lektorat

Sylabusy
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10.

SEMESTR 4 - Język specjalistyczny: • Adapting to change •
Presenting future plans • Presenting factual and
W1, W2, U1, U2
numerical information • Cultural diﬀerences • Giving
explanations • Staﬀ appraisal • Evaluating performance •
Career breaks • Presenting a personal case

lektorat

11.

SEMESTR 4 - Język akademicki: • udział w seminarium
(wygłoszenie krótkiej wypowiedzi, udział w dyskusji) •
czytanie i mówienie – przygotowanie wypowiedzi na
wybrany temat (wybór tematu, zebranie materiału) •
W1, W2, U1, U5, U6, K1
przedstawianie zebranych danych liczbowych • słuchanie i
pisanie – słuchanie ze zrozumieniem nagrań spotkań
biznesowych i zapisywanie danych liczbowych • słuchanie
wypowiedzi innych studentów i robienie notatek

lektorat

12.

SEMESTR 4 - Język ogólny: • mowa zależna • czasowniki
modalne (perfect modals) • tryby warunkowe: conditional
3, mixed conditionals • formy bezokolicznikowe: -ing form
and inﬁnitive • powtórzenie materiału

lektorat

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
E-learning, Lektorat
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 2
Metody nauczania:
E-learning, Lektorat
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 3
Metody nauczania:
E-learning, Lektorat
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia
odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 4
Metody nauczania:
E-learning, Lektorat
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, odpowiedź ustna,
praca pisemna, test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z testów
śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac pisemnych do
końca sesji poprawkowej w danym semestrze. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze
wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku zaliczenia przepada
pierwszy termin egzaminu końcowego, termin ten nie jest
przywracany. Na egzamin końcowy składa się egzamin pisemny
i ustny na poziomie B2 z całości realizowanego materiału.

Dodatkowy opis
Student, który nie zaliczył poprzedniej części lektoratu z jakiegokolwiek powodu może uczestniczyć w kolejnej części
lektoratu i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część. Powtarzanie lektoratu oznacza ponowne uczestnictwo we wszystkich
zajęciach i testach. Student musi powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał zaliczenia.
We wszystkich formach oceny postępów studentów (zarówno ustnych, jak i pisemnych) obowiązuje jednolita skala ocen
(0-100%):
· ocena niedostateczna (2.0): student uzyskuje poniżej 0-59% punktów
· ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-70% punktów
· ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 71-75% punktów
· ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-85% punktów
· ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 86-90% punktów
· ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów
Testy i odpowiedzi ustne powinny być zaliczone na minimum 60% liczby punktów.
W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość odrobienia zajęć metodami kształcenia na odległość (ćwiczenia na platformie
Pegaz) łącznie do 15% ogólnej liczby godzin.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
odpowiedź ustna praca pisemna test egzamin pisemny egzamin ustny

W1

x

x

x

x

x

x

x

x

W2

x

U1

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

x

x

U4

x

x

x

U5

x

x

x

x

x

x

U6
K1

Sylabusy

x
x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wychowanie ﬁzyczne
Nazwa przedmiotu
Wychowanie ﬁzyczne
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
0.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania ﬁzycznego lub
skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z różnorodnymi formami aktywności ruchowej np. podstawowymi elementami technicznymi
i taktycznymi zespołowych gier sportowych, ﬁtnessu, ćwiczeń siłowych oraz innych wzmacniających siłę
mięśniową, poprawiających koordynację ruchową i wydolność organizmu.

C2

Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności
sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia ﬁzycznego i psychicznego.

C3

Nauczanie współdziałania w zespole, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play”
w sporcie i w życiu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod

Kierunkowe
efekty uczenia
się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rolę zdrowego stylu życia a w nim wagę aktywności ruchowej i jej wpływ na organizm tak
jednostki jak całego swojego środowiska.

ZOZ_KPI_W06

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w oparciu o własną wiedzę docenić rangę aktywności ﬁzycznej w proﬁlaktyce zdrowia. Potraﬁ
ocenić poziom sprawności własnej i dobrać właściwą formę ruchu do potrzeb swojego
organizmu dając tym przykład w swoim środowisku. Potraﬁ wprowadzić możliwość realizacji
różnorodnych form aktywności ruchowej własnej oraz w środowisku z pełną świadomością
przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym.

ZOZ_KPI_U05,
ZOZ_KPI_U27

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

planowania własnej aktywności edukacyjnej i stale dokształca się w celu aktualizacji wiedzy
i propagowania zachowań prozdrowotnych; swoją postawą jest gotów promować społeczne,
kulturowe oraz zdrowotne walory sportu i aktywności ﬁzycznej własnej jak tez w swoim
środowisku; świadomego pielęgnowania własnych upodobań w zakresie kultury ﬁzycznej
włączając się w higieniczny styl życia.

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania
ﬁzycznego, zapoznanie z warunkami zaliczenia,
regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania
z obiektu sportowego. Nauka podstawowych elementów
technicznych i taktycznych Zespołowych Gier Sportowych.

W1, U1, K1

ćwiczenia

2.

Siatkówka: postawa siatkarska, odbicia sposobem górnym
i dolnym, zagrywka tenisowa, przyjęcie piłki sposobem
górnym i dolnym, wystawa piłki w przód i w tył, atak, blok.

W1, U1, K1

ćwiczenia

3.

Koszykówka: poruszanie się po boisku, podania i chwyty,
kozłowanie prawą i lewa ręką, rzut do kosza z biegu z
prawej i lewej strony, rzut do kosza z miejsca, obrona 1:1,
zwody bez piłki i z piłką, atak pozycyjny i szybki atak.

W1, U1, K1

ćwiczenia

4.

Unihokej: poruszanie się po boisku, podanie forehandem i
backhandem, przyjęcie podania, strzał na bramkę z
miejsca i w ruchu, drybling, zwody, obrona, gra na pozycji
bramkarza.

W1, U1, K1

ćwiczenia

5.

Tenis stołowy: postawa przy stole i sposoby poruszania się
podczas gry, różne sposoby trzymania rakietki,
W1, U1, K1
forehandem, backhandem, serwis, uderzenia atakujące,
uderzenia obronne, uderzenia pośrednie.

ćwiczenia

6.

Piłka nożna: sposoby poruszania się po boisku, podania i
przejęcia piłki w miejscu i w ruchu, strzał na bramkę z
miejsca i w ruchu, zwody ciałem, drybling i zwody z piłką,
obrona, gra na pozycji bramkarza.

ćwiczenia

Sylabusy

W1, U1, K1
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7.

Lekka atletyka: technika biegowa, start niski i pozycyjny,
skok w dal i z miejsca, kształtowanie cech motorycznych,
szybkości, siły, wytrzymałości, gibkości i zwinności.

W1, U1, K1

ćwiczenia

8.

Nordic Walking : technika pracy RR i NN, technika marszu
w terenie płaskim, pod górę i w dół, ćwiczenia
ogólnorozwojowe z wykorzystaniem kijków, dobór
dystansu i tempa.

W1, U1, K1

ćwiczenia

9.

Siłownia: technika wykonywania ćwiczeń mięśni klatki
piersiowej, grzbietu, brzucha, barków, ramion i
przedramion, nóg na przyrządach i z przyborami.
Oddychanie podczas ćwiczeń. Elementy treningu
personalnego.

W1, U1, K1

ćwiczenia

10.

Gimnastyka lecznicza : ćwiczenia wzmacniające mm
posturalne, kończyny górne i dolne, tułów i mm głębokie.
Wykorzystanie ćwiczeń izometrycznych, równoważnych,
rozciągających, ukierunkowanych na dane schorzenie,
ćwiczeń z przyborami oraz relaksacyjnych. Ćwiczenia w
pozycjach izolowanych. Prawidłowe oddychanie podczas
ćwiczeń.

W1, U1, K1

ćwiczenia

11.

Fitness: podstawowe kroki w aerobiku, step, touch, double
step out, heel back, knee up, grapevine. Proste układy
choreograﬁczne do muzyki.

W1, U1, K1

ćwiczenia

12.

Fitness: technika ćwiczeń na piłkach.

W1, U1, K1

ćwiczenia

13.

Fitness: ćwiczenia z ciężarkami i sztangami.

W1, U1, K1

ćwiczenia

14.

Fitness: ćwiczenia rozciągające z elementami yogi,
callaneticsu i stretchingu.

W1, U1, K1

ćwiczenia

15.

Badminton: ćwiczenia oswajające z rakietką i lotką,
ustawienie i poruszanie się po boisku, chwyt rakietki,
skrót, smecz.

W1, U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Demonstracja, Pokaz, Zajęcia praktyczne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagana obecność na wszystkich zajęciach.

Semestr 2
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Demonstracja, Pokaz, Zajęcia praktyczne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

sprawdzian praktyczny Wymagana obecność na wszystkich zajęciach. Zaliczenie bez oceny.
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
sprawdzian praktyczny

W1
U1
K1

Sylabusy

obserwacja pracy studenta
x

x
x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

BHK
Nazwa przedmiotu
BHK
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
szkolenie BHK: 4

Liczba punktów ECTS
0

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 1

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na szkoleniu jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Zapoznanie studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkołach doktorskich z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny kształcenia na podstawie wybranych przepisów prawnych.

C2

2. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi podczas odbywania zajęć, sposobach ochrony
przed tymi zagrożeniami oraz postępowania podczas wystąpienia tych zagrożeń

C3

3. Poinformowanie studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkołach doktorskich o zasadach
ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie o sposobach zapobiegania pożarom, systemach wykrywania pożarów,
podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz przeprowadzaniu ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych
zagrożeń.

C4

4. Zapoznanie z ogólnymi zasadami pierwszej pomocy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia na podstawie wybranych przepisów
prawnych.

ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W32

W2

Zagrożenia dla życia i zdrowia występujące podczas zajęć, sposoby ochrony przed
tymi zagrożeniami oraz postępowanie podczas wystąpienia tych zagrożeń.

ZOZ_KPI_W06,
ZOZ_KPI_W22, ZOZ_KPI_W31

Sylabusy
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W3

Zasady ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie sposoby zapobiegania pożarom,
systemy wykrywania pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy oraz zasady
przeprowadzania ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W22

W4

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

ZOZ_KPI_W10, ZOZ_KPI_W22

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wymienić zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia, korzystając z wybranych
aktów prawnych

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U34

U2

Wymienić i analizować zagrożenia dla życia i zdrowia występujące podczas zajęć,
wymienić i dobrać sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami oraz potraﬁ
właściwie zachować się podczas wystąpienia tych zagrożeń.

ZOZ_KPI_U14, ZOZ_KPI_U26,
ZOZ_KPI_U31

U3

Zastosować zasady ochrony przeciwpożarowej, wymienić przyczyny pożarów
ZOZ_KPI_U14, ZOZ_KPI_U26,
i sposoby zapobiegania pożarom, właściwie użyć podręcznego sprzętu gaśniczego,
ZOZ_KPI_U31
właściwie postępować podczas ewakuacji

U4

Zastosować zdobytą wiedzę w zakresie pierwszej pomocy w praktyce (wypadek
lub inne zagrożenie życia)

ZOZ_KPI_U15, ZOZ_KPI_U26,
ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Właściwego podejmowania działań w sytuacji zagrożenia.

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Moduł I Wybrane regulacje prawne - podstawy prawne
bezpieczeństwa i higieny kształcenia - prawa i obowiązki
studenta oraz Rektora w zakresie bezpieczeństwa i
higieny kształcenia - podstawowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące studenta podczas zajęć organizowanych
przez Uczelnie

W1, U1, K1

szkolenie BHK

2.

Moduł I Warunki bezpieczeństwa i higieny kształcenia w
pomieszczeniach Uczelni - drogi i przejścia pomieszczenia Uczelni - oświetlenie - ogrzewanie i
wentylacja - apteczka pierwszej pomocy - stanowisko
wyposażone w monitor ekranowy

W2, U2, K1

szkolenie BHK

3.

Moduł I Czynniki środowiska kształcenia oraz ich
zagrożenia i proﬁlaktyka - czynniki niebezpieczne czynniki szkodliwe - czynniki uciążliwe

W2, U2, K1

szkolenie BHK

4.

Moduł I Wypadki, którym mogą ulec studenci w trakcie
zajęć organizowanych przez Uczelnię - zasady
W2, U2, K1
postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń i
awarii

szkolenie BHK

5.

Zasady korzystania z domów studenckich

W3, W4, U3, U4, K1

szkolenie BHK

6.

Moduł I Zasady udzielania pierwszej pomocy - system
Ratownictwa Medycznego w Polsce - pierwsza pomoc w
aktach prawnych - łańcuch przeżycia - bezpieczeństwo
ratownika - ocena stanu poszkodowanego (ABC) i
wezwanie pomocy - pozycja bezpieczna - resuscytacja
krążeniowo - oddechowa (RKO) - resuscytacja krążeniowo
oddechowa z użyciem automatycznego deﬁbrylatora
zewnętrznego AED - postępowanie w stanach nagłych

W1, W4, U4, K1

szkolenie BHK

Sylabusy
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7.

Moduł I Ochrona przeciwpożarowa - podstawy prawne
ochrony przeciwpożarowej - obowiązki Uczelni, studentów
i doktorantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej deﬁnicja pożaru - grupy pożarów - przyczyny pożarów sposoby gaszenia pożarów - podręczny sprzęt gaśniczy zasady użycia i działania - zasady zachowania się podczas
pożaru - zasady zachowania się podczas ewakuacji

W1, U2, K1

szkolenie BHK

8.

Moduł II 1. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w
środowisku kształcenia. 2. Środki ochrony indywidualnej
przed zagrożeniami biologicznymi. 3. Problemy ochrony
środowiska

W2, U2, K1

szkolenie BHK

9.

Moduł III 1. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w
środowisku kształcenia. 2. Środki ochrony indywidualnej
przed zagrożeniami chemicznymi. 3. Problem ochrony
środowiska.

W2, U2, K1

szkolenie BHK

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
E-learning, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
szkolenie BHK

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obejrzenie i wysłuchanie prezentacji stanowi podstawę do uznania udziału
w obowiązkowym szkoleniu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

szkolenie BHK

4

analiza materiału badawczego

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
6

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
brak zaliczenia

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie publiczne
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie publiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną
nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, a także
metod i technik zarządzania publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania publicznego, kluczowych metody
i technik zarządzania w organizacjach publicznych

ZOZ_KPI_W23

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej
z funkcjonowaniem organizacji publicznych

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U37

U2

rozwiązywać praktyczne problemy zarządzania publicznego

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U25

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zdobywania i pogłębiania oraz wykorzystywania swojej wiedzy z zakresu
zarządzania publicznego

Sylabusy

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyﬁka
organizacji publicznych. Otoczenie organizacji
publicznych.

W1, U1

wykład

2.

Funkcje zarządzania w organizacjach publicznych.

W1, U1, U2

wykład

3.

Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu
organizacjami publicznymi.

W1, U1, U2

wykład

4.

Współdziałanie w sektorze publicznym.

W1, U1, U2

wykład

5.

Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik
zarządzania w organizacjach publicznych.

W1, U1, U2

wykład

6.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
W1, U1, U2, K1
publicznych - zarys problematyki. Patologie organizacyjne.

wykład

7.

Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyﬁka
organizacji publicznych.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

8.

Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu
organizacjami publicznymi.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

9.

Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik
zarządzania w organizacjach publicznych.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

10.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
publicznych.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Praca w grupie
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Aby uzyskać zaliczenie należy być obecnym na co najmniej 8 wykładach
przez cały okres studiów oraz uzyskać co najmniej 8 poprawnych
odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie ma charakter
pisemny.

praca pisemna

Praca pisemna grupowa na temat zadany przez wykładowcę, a dotyczący
rozwiązania dylematów w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Wyniki
pracy grupowej mają zostać zaprezentowane przez studenta w formie
poprawnego pod względem formalnym i merytorycznym pisemnego
raportu oraz prezentacji na forum grupy. Raport oceniany jest pod
względem: a) kompletności i prawidłowości sporządzonej analizy, b)
prawidłowości struktury i treści raportu. Otrzymanie pozytywnej oceny
jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 60% punktów.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

9

ćwiczenia

6

analiza przypadków

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

praca pisemna

W1

x

x

U1

x

x

U2
K1

Sylabusy

x
x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Marketing i relacje z otoczeniem
Nazwa przedmiotu
Marketing i relacje z otoczeniem
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie studentów z ﬁlozoﬁą
oraz wybranymi metodami i narzędziami marketingu.

C2

Rozwinięcie podstawowych umiejętności pomocnych w kształtowaniu skutecznych działań na rynku oraz
budowaniu relacji z innymi podmiotami rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i dynamikę głównych współczesnych systemów społecznych,
gospodarczych i politycznych oraz związane z nimi uwarunkowania
instytucji i organizacji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W02, ZOZ_KPI_W21,
ZOZ_KPI_W32, ZOZ_KPI_W33

W2

wiodące współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania,
szczególnie w obszarze marketingu

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25,
ZOZ_KPI_W28, ZOZ_KPI_W30

W3

podstawowe pojęcia z zakresu wybranych aspektów zarządzania
i marketingu

ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu
syntetyzować różne idee i poglądy

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji oraz
na potrzeby planowania i projektowania działań marketingowych
w organizacjach ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U34

U3

przygotować plan działań marketingowych wspierających działalność
organizacji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U05, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U08, ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U14, ZOZ_KPI_U19,
ZOZ_KPI_U20, ZOZ_KPI_U28

U4

wykorzystując dostępną wiedzę oraz zbierając i analizując dane
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i nietypowe zadania
z zakresu zarządzania i marketingu

ZOZ_KPI_U20, ZOZ_KPI_U28,
ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru, analizy i dyskutowania przedstawianych mu
treści

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K06

K2

rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz ich
skutecznego komunikowania

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K09

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu
organizacji.

W1, W2, U1, U2, K1

ćwiczenia, e-learning

2.

Analiza otoczenia organizacji.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

3.

Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

4.

Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja,
targeting – wybór rynku docelowego, pozycjonowanie)
oraz budowanie społeczności klientów. Zrozumienie
zachowań klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

W2, W3, U1, U2, U4, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

5.

Marketingowa koncepcja produktu.

W2, W3, U1, U2, U4, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

6.

Decyzje związane z dystrybucją.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
K1, K2

ćwiczenia, e-learning

7.

Tworzenie programów i strategii cenowych.

W2, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

ćwiczenia, e-learning

8.

Marketing bezpośredni i cyfrowy.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

ćwiczenia, e-learning

9.

Marketing zrównoważony. Społeczne i etyczne aspekty
marketingu.

W1, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia, e-learning

10.

Przygotowanie planu i strategii marketingowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

ćwiczenia, e-learning

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, E-learning, Metoda projektów, Metoda przypadków, Praca w
grupie, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu. Aby uzyskać
zaliczenie pisemne pozytywną ocenę należy pozytywnie odpowiedzieć na co najmniej połowę
pytań.

ćwiczenia

projekt

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie w zespołach zadaniowych planu
marketingowego dla wybranej organizacji oraz jego prezentacja na
zajęciach.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

projekt

W1

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Etyka w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Etyka w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 10

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę nt. etycznego wymiaru zarządzania w ochronie zdrowia:
ﬁlozoﬁcznych podstaw organizacji systemów ochrony zdrowia, praw pacjenta, etyki w promocji zdrowia oraz
badaniach naukowych, dylematów bioetycznych, kontrowersji politycznych, etycznych dylematów racjonowania
zasobami itd..

C2

Wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystania tej wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych wyzwań
zarządzania w ochronie zdrowia.

C3

Ukształtowanie u studentów postaw etycznych wynikających z tej wiedzy oraz postaw składających się na etos
specjalisty zarządzania w ochronie zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zagadnienia, koncepcje i zasady z obszaru
ﬁlozoﬁi i etyki zdrowia publicznego oraz zarządzania w ochronie
zdrowia, w tym: odpowiedzialność, solidaryzm, autonomia, godność,
prawa pacjenta, nierówności zdrowotne, etyka konsekwencji/etyka
powinności, modele bioetyczne, etyczne podstawy systemów
zdrowotnych, etyczne zastosowanie dowodów naukowych
w medycynie, zarządzaniu w ochronie zdrowia, polityce zdrowotnej itd.

Sylabusy

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W03, ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08,
ZOZ_KPI_W15, ZOZ_KPI_W16,
ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W31
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować posiadaną wiedzę w ocenie wskazanych dylematów
etycznych

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U10, ZOZ_KPI_U31,
ZOZ_KPI_U32, ZOZ_KPI_U33,
ZOZ_KPI_U34, ZOZ_KPI_U35

U2

zdobyć informacje istotne na dany temat w przypadku braku wiedzy

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U33,
ZOZ_KPI_U34, ZOZ_KPI_U35

U3

samodzielnie formułować i rzetelnie uzasadniać swoje opinie
na poruszane tematy

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U31,
ZOZ_KPI_U32, ZOZ_KPI_U33,
ZOZ_KPI_U34, ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystywania swoich umiejętności w pracy w grupie (sumienność
pracy, podział zadań, konstruktywna wymiana sprzecznych opinii)

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K09

K2

prezentowania swojej wiedzy i umiejętności w sposób odpowiedzialny
i adekwatny do audytorium

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K10

K3

reprezentowania wysokich standardów rzetelności w pracy eksperta
(unika plagiatów, prawidłowo wskazuje źródła wiedzy)

ZOZ_KPI_K04

K4

reprezentowania etosu specjalisty w naukach o zdrowiu i naukach
o zarządzaniu i jakości wykazując się szacunkiem do zdrowia jako
wartości najwyższej i uwrażliwieniem na problemy nierówności
zdrowotnych, wykluczenia społecznego i innych uwarunkowań zdrowia

ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07,
ZOZ_KPI_K08, ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Etyka ochrony zdrowia: etyczny wymiar zdrowia i jego
przełożenie na politykę i zarządzanie.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

wykład, ćwiczenia

2.

Bioetyka: podstawowe zagadnienia i orientacje
teoretyczne. Kontrowersje bioetyczne w pluralistycznym
społeczeństwie i uwarunkowania dyskusji na ich temat
(wiedza ekspercka, interesy własne i emocje).

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

wykład, ćwiczenia

3.

Filozoﬁczne podstawy organizacji systemów ochrony
zdrowia: sprawiedliwość, wolność, równość i solidaryzm.
Bezstronność a wszechstronniczość: dylematy etyczne
organizacji ochrony zdrowia.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

wykład, ćwiczenia

4.

Dylematy sprawiedliwego dostępu do zdrowia. Prawa
pacjenta i etyka w promocji zdrowia: autonomia,
paternalizm, osobista odpowiedzialność i libertariański
paternalizm. Dylematy odpowiedzialności jednostki za
własne zdrowie i dylematy relacji pacjent-lekarz.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

wykład, ćwiczenia

5.

Nauka a etyka: Dylematy moralne medycyny, zarządzania
i polityki zdrowotnej opartej na dowodach - w ekonomii
zdrowia, racjonowaniu, HTA i badaniach klinicznych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Wykład, Zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test, zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia pisemnego jest zdobycie min. 60%
możliwych do zdobycia punktów za odpowiedzi z pytań
testowych i otwartych.

obserwacja pracy studenta,
ocena grupy, praca pisemna,
zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odrobienie wszystkich
nieobecności, wykazywanie się podstawową aktywnością w
dyskusjach na zajęciach i uzyskanie min. 10 pkt. z
prezentacji raportu pracy grupowej (PBL) wg. nast.
kryteriów: (a) Forma (komunikatywność, poprawna
prezentacja źródeł i zwięzłość): od 0 do 5 pkt.; (b) Źródła
(dobór rzetelnych i aktualnych źródeł): 0-5 pkt.; (c) Treść
(poprawność i oryginalność wnioskowania): 0-5 pkt.

Dodatkowy opis
Ćwiczenia: ocena indywidualna z ćwiczeń będzie ustalana na podstawie aktywności w dyskusjach na zajęciach i realizacji
zespołowej pracy
zaliczeniowej w formie PBL (problem-based learning) zakończonej prezentacją grupową rezultatu pracy. PBL polega na tym,
że studenci na początku zajęć otrzymują dylemat z zakresu etyki w ochronie zdrowia i w ich toku mają w grupach opracować
i zaprezentować raport na jego temat: przegląd źródeł, skatalogowanie stanowisk i ich uzasadnień, przedstawienie
rozwiązania lub rozwiązań. Z racji małej liczby zajęć, wszystkie nieobecności powinny być odrobione w formie krótkiego
eseju na temat będący przedmiotem odrabianych zajęć.
Wykład: pisemne końcowe zaliczenie przedmiotu z pytaniami testowymi i otwartymi. W szczególnych przypadkach
możliwe zaliczenie ustne.
Ocena końcowa z przedmiotu będzie ustalana na podstawie ocen z ćwiczeń i z zaliczenia pisemnego na zasadzie średniej
arytmetycznej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się
dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
test zaliczenie pisemne zaliczenie ustne
x

ocena grupy praca pisemna

x

x

U1

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

U3

x

x

x

x

K1

x

x

x

x

K2

x

x

x

x

K3

x

x

x

x

K4

x

x

x

x

Sylabusy

x

obserwacja pracy
studenta

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ekonomia i ﬁnanse
Nazwa przedmiotu
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące zdrowie
i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 18, ćwiczenia komputerowe: 4, e-learning: 6

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat ekonomicznych czynników i mechanizmów determinujących
zachowania podmiotów gospodarczych.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności analityczne umozliwiajace zrozumienie skomplikowanych
procesów ekonomicznych zachodzących w pospodarce i systemie ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W2

determinanty kształtujące popyt i podaż dóbr i usług na różnych rodzajach
rynków

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W3

kategorie kosztów i zysku

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11

W4

podstawowe narzędzia i rachunki rynku ﬁnansowego (kredyty, lokaty,
papiery wartościowe)

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W26

W5

wskaźniki rachunkowości społecznej

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W20

W6

przyczyny i skutki inﬂacji i bezrobocia oraz ekonomiczne instrumenty
przeciwdziałania im

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W20

W7

ogólnie system ﬁnansów publicznych w Polsce i poszczególne jego elementy

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W20, ZOZ_KPI_W21

Sylabusy

79 / 292

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obliczyć i zinterpretować wielkości konsumpcji i produkcji równoważących
rynek, elastyczności popytu oraz podaży

ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U17

U2

obliczyć i zinterpretować różne kategorie kosztów oraz wielkość produkcji
maksymalizującą zyski

ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U17

U3

zastosować rachunek oprocentowania i dyskontowania w analizie rynku
ﬁnansowego

ZOZ_KPI_U18

U4

obliczyć i zinterpretować wskaźniki rachunkowości społecznej w ujęciu
nominalnym i realnym

ZOZ_KPI_U18

U5

dokonać rozliczenia wybranych rodzajów podatków

ZOZ_KPI_U17

U6

przeprowadzić prostą analizę budżetu

ZOZ_KPI_U17

U7

zająć podparte argumentacją stanowisko na temat zasadniczych zjawisk
gospodarczych zachodzących w skali mikro- i makroekonomiczne

ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U17

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawowe pojęcia i prawa z zakresu mikro- i
makroekonomii.

W1

wykład

2.

Popyt mikroekonomiczny - użyteczność, prawa Gossena,
krzywa popytu, elastyczności popytu.

W1, W2, U1

wykład, ćwiczenia

3.

Podaż mikroekonomiczna - krzywa możliwości
produkcyjnych, funkcje produkcji, kategorie kosztów, zysk, W2, W3, U1, U2
krzywa podaży, elastyczność podaży.

wykład, ćwiczenia

4.

Podstawowe modele rynku - rynek doskonałej konkurencji
i monopol, zachowania producentów na rynku, równowaga W1, W2, W3, U1, U2
rynkowa.

wykład, ćwiczenia

5.

Zastosowanie rachunku oprocentowania i dyskontowania.

U3

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

6.

Rynki ﬁnansowe.

W4, U3

ćwiczenia, e-learning

7.

Wskaźniki rachunkowości społecznej - Produkt krajowy i
narodowy, brutto i netto, pomiar dobrobytu społecznego,
gospodarka nieoﬁcjalna.

W5, U4

wykład, ćwiczenia

8.

Najważniejsze problemy gospodarcze - cykl
koniunkturalny, inﬂacja (rodzaje, miary, przyczyny,
skutki), bezrobocie (rodzaje, miary, przyczyny, skutki).

W6, U7

wykład, ćwiczenia

9.

Podstawy polityki gospodarczej - narzędzia i warunki ich
stosowania.

W6, U7

wykład, ćwiczenia

10.

Dochody i wydatki publiczne - rodzaje dochodów i
wydatków, konstrukcja podatku i składek na
ubezpieczenia społeczne, polski system podatkowy,
struktura wydatków publicznych i ich kontrola.

W7, U5, U6

wykład, ćwiczenia, elearning, ćwiczenia
komputerowe

11.

Deﬁcyt budżetowy i dług publiczny.

W7, U7

wykład

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Rozwiązywanie zadań, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie co najmniej 60% punktów na egzaminie
pisemnym obejmującym materiał realizowany na
wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach e-learningowych.
Egzamin ma charakter opisowy – pytania otwarte i zadania
obliczeniowe.

ćwiczenia

egzamin pisemny, obserwacja
pracy studenta, zaliczenie
pisemne

Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej sumy punktów z
krótkich sprawdzianów przeprowadzanych na ćwiczeniach
oraz aktywny udział w prowadzonych na ćwiczeniach
dyskusjach. Sprawdziany obejmują materiał omawiany w
trakcie dwóch poprzedzających go ćwiczeń i wykładów oraz
zawarty w tekstach zadanych do przeczytania studentom
na te ćwiczenia.

ćwiczenia komputerowe

egzamin pisemny, obserwacja
pracy studenta

e-learning

egzamin pisemny

wykład

Zaliczenie aktywności realizowanych w formie e-learningu.

Dodatkowy opis
Studentom, którzy nie uzyskali 60% punktów, ale uzyskali co najmniej 40% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego
zaliczenia ustnego lub pisemnego obowiązujacego materiału w ramach tego samego terminu egzaminu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

18

ćwiczenia komputerowe

4

e-learning

6

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
46

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny obserwacja pracy studenta zaliczenie pisemne

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

W6

x

x

W7

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

U4

x

x

x

U5

x

x

U6

x

U7

x

Sylabusy

82 / 292

Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Demograﬁa
Nazwa przedmiotu
Demograﬁa
Klasyﬁkacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia komputerowe: 15, e-learning: 5

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną
nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk i procesów demograﬁcznych.

C2

Poznanie najważniejszych źródeł informacji demograﬁcznej.

C3

Poznanie podstawowych metod prezentacji i interpretacji danych demograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane metody analizy danych demograﬁcznych

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W07

W2

podstawowe zjawiska demograﬁczne i sposoby ich pomiaru

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać podstawowe procesy demograﬁczne

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U35

U2

interpretować tabele i wykresy

ZOZ_KPI_U01

U3

poszukiwać źródeł informacji demograﬁcznych

ZOZ_KPI_U01

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odnoszenia się z szacunkiem do osób mających odmienne poglądy

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K08

K2

poniesienia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad
obowiązujących na zajęciach i zasad zaliczenia przedmiotu

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Demograﬁa historyczna. Prognozy demograﬁczne.

W2, U1, U2

wykład

2.

Współczynniki demograﬁczne - obliczanie, standaryzacja i
interpretacja.

W1, W2, U1, U2

wykład

3.

Umieralność. Umieralność niemowląt - trendy czasowe i
przyczyny.

W2, U1, U2

wykład

4.

Wzrost liczby ludności świata. Eksplozja demograﬁczna i
jej wpływ na zdrowie.

W2, U1, U2

wykład

5.

Metody badawcze w demograﬁi.

W1, W2, U2, U3, K2

ćwiczenia komputerowe

6.

Urodzenia i czynniki wpływające na liczbę urodzeń.

W2, U1, U2, U3, K2

ćwiczenia komputerowe

7.

Bazy informacji demograﬁcznej.

U2, U3, K2

ćwiczenia komputerowe

8.

Sposoby prezentacji danych demograﬁcznych.

W2, U1, U2, K2

ćwiczenia komputerowe

9.

Oczekiwana długość życia. Trendy czasowe, obliczanie i
interpretacja.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

ćwiczenia komputerowe

10.

Modele i determinanty płodności.

W2, U1, U2, K1, K2

e-learning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Test składa się z pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego
wyboru.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta,
odpowiedź ustna, projekt

Warunkiem zaliczenia są dwie prezentacje opracowanych
projektów. Temat jednego z projektów zostanie narzucony
studentom, temat drugiego będzie tematem wybranym przez
studenta. Wymagany jest również aktywny udział w
prowadzonych na ćwiczeniach aktywnościach.

e-learning

test

Test składa się z pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego
wyboru.

wykład

Dodatkowy opis
Końcowa ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną z testu wykładowego - 30% oceny końcowej, prezentacji i aktywności na
ćwiczeniach - 60% oceny końcowej oraz e-learningu - 10% oceny końcowej.

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

5

ćwiczenia komputerowe

15

e-learning

5

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

obserwacja pracy studenta

odpowiedź ustna projekt

W1

x

x

x

W2

x

x

x

U1

x

U2

x

x

U3
K1
K2

Sylabusy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu
Technologie informacyjne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Technologie informacyjne
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia komputerowe: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw obsługi komputera w tym aplikacji biurowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych.

C2

Zapoznanie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych.

C3

Przedstawienie relacyjnego modelu danych, języka SQL, normalizacji schematów logicznych baz danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dane z rzeczywistości, sposoby ich grupowania oraz struktury bazy
danych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W14

W2

relacyjny model danych i rozważany zbiór danych w sposób zgodny
z modelem relacyjnej bazy danych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W14

W3

operacje wykonywane w bazie przez użytkownika za pomocą języka SQL

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W14

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zależności funkcyjne występujące pośród analizowanych
danych

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U22
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U2

konstruować zapytania do bazy (tworzenie, modyﬁkacja,
zabezpieczenia) w języku SQL

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U22

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i ich właściwego
stosowania

ZOZ_KPI_K02

K2

zachowania ostrożności przy analizie danych

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do baz danych z elementami historii.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

2.

Systemy zarządzania bazami danych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

3.

Modele danych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

4.

Projektowanie poprawnych i efektywnych relacyjnych baz
danych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

5.

Elementy języka SQL.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

6.

Implementacja baz danych w języku SQL.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Pracownia komputerowa, Rozwiązywanie zadań,
Symulacja, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

kolokwia praktyczne, obserwacja pracy
studenta

Student wykonuje projekt bazy danych według
wytycznych prowadzącego - zalicza projekt, który
realizuje 70% założeń

Dodatkowy opis
Realizacja projektu jest ograniczona czasem do 90 minut i musi być wykonana w pracowni komputerowej w trakcie
ostatnich zajęć.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia komputerowe

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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analiza przypadków

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do kolokwium

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
kolokwia praktyczne

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Determinanty zdrowia
Nazwa przedmiotu
Determinanty zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 30, e-learning: 2

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie behawioralnych, genetycznych, środowiskowych oraz żywieniowych
uwarunkowań zdrowia i choroby oraz ich wpływu na występowanie nierówności w zdrowiu.

C2

Zaznajomienie uczestników kursu z różnorodnością czynników warunkujących zdrowie, możliwościami ich
kategoryzacji oraz zmiennością znaczenia poszczególnych determinant w procesie rozwoju cywilizacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne kategorie determinant zdrowia

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

W2

uwarunkowania behawioralne, genetyczne, środowiskowe, społecznoekonomiczne i żywieniowe dla kształtowania ludzkiego zdrowia

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

W3

relacje istniejące między kategoriami determinant zdrowia

ZOZ_KPI_W06

W4

procesy cywilizacyjne kształtujące status zdrowotny społeczeństw

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W07,
ZOZ_KPI_W08

W5

koncepcję procesu epidemicznego i podstawowe pojęcia w tym zakresie

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

W6

zależności pomiędzy uwarunkowaniami zdrowia a zjawiskiem nierówności
w zdrowiu

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

Sylabusy
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W7

znaczenie wpływu społeczeństwa i presji społecznej na styl życia
i podejmowanie zachowań związanych ze zdrowiem

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, porządkować i przypisywać do określonych kategorii czynniki
wpływające na własne zdrowie oraz zdrowie innych osób

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U05

U2

rozpoznawać zagrożenia zdrowotne związane z klęskami żywiołowymi

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U05

U3

identyﬁkować źródła rzetelnych informacji na temat czynników
warunkujących zdrowie

ZOZ_KPI_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

bezkonﬂiktowej pracy w małej grupie podczas rozwiązywania zadań
przygotowanych przez prowadzącego

ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie: czynniki warunkujące zdrowie.

W1, W2, W3, W4, W6

wykład, ćwiczenia

2.

Genetyczne uwarunkowania zdrowia i choroby.

W2, W3, U1

wykład, ćwiczenia

3.

Różnice pomiędzy cechami determinowanymi genetycznie
W2, U1
a predyspozycjami genetycznymi.

ćwiczenia

4.

Waga procesów epigenetycznych w kształtowaniu
zdrowia.

W2, W3, U1

ćwiczenia

5.

Interakcje genotyp – środowisko.

W2, W3, U1

ćwiczenia

6.

Wpływ czynników środowiska naturalnego i
antropogenicznego na zdrowie jednostek i populacji.

W2, W4, U1, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Zagrożenia środowiskowe od skali indywidualnej po
globalną.

W2, W4, U1, U2, K1

ćwiczenia

8.

Styl życia (picie alkoholu, palenie papierosów, aktywność
ﬁzyczna), zachowania zdrowotne oraz zachowania
ryzykowne – wprowadzenie.

W2, W5, W7, U1

wykład, ćwiczenia

9.

Charakterystyka stylu życia oraz zachowań związanych ze
zdrowiem w ramach różnych grup wiekowych i
społecznych.

W2, W7, U1

ćwiczenia

10.

Jakość zdrowotna żywności oraz zachowania żywieniowe
jako uwarunkowania stanu zdrowia.

W1, W2, W5

wykład

11.

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia.

W2, W6

e-learning

12.

Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia.

W1

wykład

13.

Kulturowe uwarunkowania zdrowia (migranci i
mniejszości).

W1, W2, W4, W6, U1, K1

ćwiczenia

14.

Determinanty psychologiczne (depresja, lęk, wsparcie
społeczne, izolacja, poczucie kontroli, samoocena stanu
zdrowia).

W2, W3, W7, U1, U3

ćwiczenia

15.

Określanie własnych „pól zdrowia”, czyli czynników
mających kluczowy wpływ na zdrowie jednostki, oraz
tworzenie pól dla wybranych grup docelowych.

W2, W3, U1, U3

ćwiczenia

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Metoda przypadków, Rozwiązywanie zadań, Wykład
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: - obecność na zajęciach;
za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną końcowa ocena jest
obniżana o pół stopnia, co przy większej liczbie takich nieobecności
może doprowadzić do braku zaliczenia przedmiotu - przygotowanie do
zajęć w formie podyktowanej przez prowadzącego/prowadzącą
ćwiczenia lub wykłady interaktywne - aktywność w trakcie wykładów
konwersatoryjnych (za którą prowadzący będą przyznawali punkty)
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60%
punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego. Skala ocen: •
ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów • ocena
plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów • ocena
dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów • ocena plus dobry
(4.5): student uzyskuje 84-92% punktów • ocena bardzo dobra (5.0):
student uzyskuje 93-100% punktów Ocenę końcową stanowi średnia
ważona z oceny uzyskanej z testu 60% i średniej oceny uzyskanej z
zaliczeń poszczególnych bloków tematycznych 40%.

obserwacja pracy
studenta, praca
pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie

W ramach każdego bloku tematycznego studentowi/studentce
przyznawane są punkty za pracę na zajęciach (może to być ocena
aktywności, przygotowania do zajęć, a także ocena zadań
wykonywanych na zajęciach). Suma punktów możliwych do zdobycia za
wszystkie moduły stanowi 100%. W przypadku oceny aktywności na
zajęciach stosowane są następujące kryteria: • 60-67% punktów
możliwych do zdobycia: - rzadko bierze udział w dyskusji i jego
wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień w
podstawowym zakresie - często nie uczestniczy w pracy grupy i ma
pewne problemy z kooperacją (odpowiada ocenie dostatecznej 3.0) •
68-75% punktów możliwych do zdobycia: - rzadko bierze udział w
dyskusjach i wypowiedzi świadczą o niepełnym zrozumieniu
poruszanych zagadnień lub z istotnymi błędami - nie zawsze
uczestniczy w pracy grupy lecz kooperuje z nią bez większych
problemów (odpowiada ocenie dostatecznej plus- 3.5) • 76-83%
punktów możliwych do zdobycia: - bierze udział w dyskusjach i
wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień ale nie w
pełni wyczerpujący sposób lub z drobnymi błędami - uczestniczy w
pracy grupy i kooperuje z nią bez większych problemów (odpowiada
ocenie dobrej – 4.0) • 84-90% punktów możliwych do zdobycia: - bierze
czynny udział w większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o
zrozumieniu poruszanych zagadnień - w pełni uczestniczy w pracy
grupy i bezkonﬂiktowo z nią kooperuje (odpowiada ocenie dobry plus –
4.5) • ponad 90% punktów możliwych do zdobycia: - bierze czynny
udział w większości dyskusji, wypowiedzi świadczą o dogłębnym
zrozumieniu poruszanych zagadnień - w pełni uczestniczy w pracy
grupy i bezkonﬂiktowo z nią kooperuje (odpowiada ocenie bardzo dobry
– 5.0) W przypadku oceny prac pisemnych (zadań domowych lub prac
wykonywanych podczas zajęć) kryteriami oceny są aspekty formalne
(m.in. struktura pracy, edycja, poprawność językowa, logika wywodu)
oraz merytoryczne (m.in. rzetelność i wiarygodność wykorzystanych
źródeł informacji, kompletność, prawidłowość i trafność rozwiązania
postawionego problemu). Otrzymanie pozytywnej oceny jest
uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 60% punktów możliwych do
zdobycia. Przy ocenie prac jest stosowana następująca skala: • ocena
dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów • ocena plus
dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów • ocena dobra
(4.0): student uzyskuje 76-83% punktów • ocena plus dobry (4.5):
student uzyskuje 84-90% punktów ocena bardzo dobra (5.0): student
uzyskuje ponad 90% punktów.
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Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

30

e-learning

2

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu
zaliczenie pisemne

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy
studenta

praca pisemna

sprawozdanie z
wykonania zadania

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

W6

x

x

W7

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

x

x

K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polityka społeczna i zabezpieczenie
społeczne
Nazwa przedmiotu
Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20, e-learning: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat najważniejszych kwestii społecznych, ich uwarunkowań oraz
stosowanych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i form zabezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych
ryzyk społecznych.

C2

Wykształcenie umiejętności identyﬁkowania skali problemów społecznych i oceny instrumentów stosowanych
w obszarze zabezpieczenia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problemy społeczne oraz czynniki mające wpływ na ich powstawanie

ZOZ_KPI_W16

W2

podstawowe zasady, regulacje oraz zadania podmiotów (krajowych
i międzynarodowych) w obszarze polityki społecznej i w systemach zabezpieczenia
społecznego

ZOZ_KPI_W16,
ZOZ_KPI_W20,
ZOZ_KPI_W32

W3

podstawowe wskaźniki społeczne i metody oceny narzędzi polityki społecznej

ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W16

Sylabusy
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W4

narzędzia rozwiązywania wybranych kwestii społecznych stosowane w Polsce
i innych krajach

ZOZ_KPI_W16,
ZOZ_KPI_W20,
ZOZ_KPI_W28

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z wiarygodnych źródeł informacji o występowaniu problemów
społecznych oraz z regulacji prawnych w zakresie polityki społecznej
i zabezpieczenia społecznego

ZOZ_KPI_U01

U2

identyﬁkować kwestie społeczne przy użyciu odpowiednich wskaźników
społecznych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U07

U3

oceniać działania w polityce społecznej i w systemach zabezpieczenia społecznego
przy zastosowaniu różnorodnych kryteriów, np. trafności czy efektywności

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia i otwartości dla głównych wartości i zasad w zabezpieczeniu
społecznym: solidarności, równości praw i dostępu do świadczeń oraz
pomocniczości, respektując zasady gospodarnego korzystania z zasobów

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K08,
ZOZ_KPI_K10

K2

wspierania inicjatyw w celu rozwiązywania problemów społecznych

ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K08

K3

poszerzania swojej wiedzy w obszarze występowania kwestii społecznych
i narzędzi ich rozwiązywania

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Przedmiot polityki społecznej: problemy społeczne,
wartości, podstawowe zasady działania, istota systemu
zabezpieczenia społecznego.

W1, W2, U1, K1, K3

wykład, ćwiczenia, elearning

2.

Podmioty polityki społecznej (na szczeblu krajowym i
międzynarodowym) i ich zadania.

W2, U1, K2, K3

wykład, ćwiczenia, elearning

3.

Narzędzia rozwiązywania poszczególnych problemów
społecznych - system zabezpieczenia społecznego w
Polsce i innych krajach.

W4, U1, U3, K3

wykład, ćwiczenia, elearning

4.

Monitorowanie i ewaluacja działań w obszarze polityki
społecznej.

W3, W4, U1, U2, U3, K3

wykład, ćwiczenia, elearning

5.

Partycypacja społeczna w rozwiązywaniu lokalnych
problemów społecznych, podejmowanie wolontariatu oraz
wspieranie organizacji pożytku publicznego.

W2, W4, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia, elearning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań, Wykład, Wykład z prezentacją
multimedialną

Sylabusy

95 / 292

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej liczby punktów na
egzaminie pisemnym obejmującym materiał realizowany
na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach e-learningowych
oraz wskazaną literaturę. Egzamin ma charakter opisowy
- pytania otwarte.

ćwiczenia

egzamin pisemny, obserwacja
pracy studenta, ocena grupy

Uczestnictwo i aktywność na ćwiczeniach. Przygotowanie
prac domowych.

e-learning

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego
dotyczącego poszczególnych wykładów e-learningowych.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

e-learning

15

przygotowanie do zajęć

18

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

kształcenie samodzielne

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

obserwacja pracy studenta

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

W3

x

x

x

x

W4

x

x

x

x

x

x

x
x

U1

ocena grupy zaliczenie pisemne

U2

x

x

x

U3

x

x

x

K1

x

x

K2

x

x

x

x

K3

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Główne problemy zdrowotne polskiej
populacji
Nazwa przedmiotu
Główne problemy zdrowotne polskiej populacji
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia: 24

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z głównymi problemami zdrowotnymi mieszkańców Polski oraz ich konsekwencjami
z punktu widzenia jednostki i zbiorowości. Przedstawione zostaną najważniejsze konsekwencje społeczne
i ekonomiczne chorób stanowiących obciążenie w zakresie m.in. umieralności, kosztów, absencji chorobowej,
hospitalizacji, niepełnosprawności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kryteria deﬁniowania głównych problemów zdrowotnych oraz metody oceny
stanu zdrowia populacji

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

W2

wybrane choroby w ujęciu klinicznym w podstawowym zakresie

ZOZ_KPI_W08

W3

konsekwencje wybranych problemów zdrowotnych na poziomie populacji

ZOZ_KPI_W06, ZOZ_KPI_W08

W4

źródła wiarygodnych informacji o stanie zdrowia populacji

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobierać rzetelne dane dotyczące rozpowszechnienia i konsekwencji wybranych
problemów zdrowotnych w ogólnodostępnych źródłach informacji

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01

98 / 292

U2

ocenić informacje dotyczące problemów zdrowotnych określonej populacji
i formułować na ich podstawie krytyczne sądy

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania otwartości na różne opinie i poglądy w czasie moderowanej dyskusji

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie, kryteria deﬁniowania problemów
zdrowotnych. Krytyczna analiza publikacji dotyczących
konsekwencji problemów zdrowotnych.

W3, W4, U2, K1

wykład, ćwiczenia

2.

Umieralność na przykładzie chorób układu sercowonaczyniowego. Dyskusja nad materiałem przygotowanym
przez studentów o umieralności z powodu chorób układu
krążenia, krytyczna analiza publikacji dotyczących
umieralności z powodu chorób układu krążenia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Koszty procedur diagnostycznych i leczniczych na
przykładzie chorób nowotworowych. Dyskusja nad
materiałem przygotowanym przez studentów o kosztach
diagnostyki i leczenia nowotworów, krytyczna analiza
publikacji dotyczących nowotworów.

W2, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Chorobowość i hospitalizacje na przykładzie wybranych
chorób przewlekłych (choroby alergiczne, najczęstsze
zaburzenia psychiczne). Dyskusja nad materiałem
przygotowanym przez studentów o chorobowości w
zakresie wybranych chorób przewlekłych, krytyczna
analiza publikacji dotyczących chorobowości i
hospitalizacji wybranej choroby przewlekłej.

W2, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Absencja chorobowa na przykładzie stanów związanych z
ciążą i porodem, chorób układu oddechowego. Dyskusja
nad materiałem przygotowanym przez studentów w
zakresie danych o absencji chorobowej, krytyczna analiza
publikacji dotyczących absencji chorobowej w zakresie
wybranego problemu zdrowotnego.

W1, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Starzenie się populacji i niepełnosprawność na przykładzie
chorób: demencja, choroba Alzheimera, choroba
Parkinsona, choroby układu ruchu (RZS). Dyskusja nad
materiałem przygotowanym przez studentów w zakresie
danych o skutkach zdrowotnych starzenia się populacji i
niepełnosprawności. Krytyczna analiza publikacji
dotyczących niepełnosprawności spowodowanej
wybranymi chorobami wieku podeszłego.

W1, W3, W4, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Stany bezobjawowe na przykładzie cukrzycy,
hipercholesterolemii. Dyskusja nad materiałem
przygotowanym przez studentów w zakresie częstości
występowania i konsekwencji rozpowszechnienia stanów
bezobjawowych. Krytyczna analiza publikacji dotyczących
wczesnego wykrywania stanów bezobjawowych.

W1, W3, W4, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

8.

Choroby zakaźne na przykładzie WZW. Krytyczna analiza
publikacji dotyczących zagrożenia związanego z
rozpowszechnieniem chorób zakaźnych i możliwości
proﬁlaktyki.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład z prezentacją multimedialną, Tutoring
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego z
całości materiału, który może składać się z pytań testowych
jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych
wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z
pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie. Do zaliczenia
egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych
do uzyskania: • ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 61-65%
punktów • ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 66-70%
punktów • ocena dobra (4.0): student uzyskuje 71-75% punktów •
ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 76-80% punktów • ocena
bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 81-100% punktów W przypadku
egzaminu zdawanego w drugim terminie lub w indywidualnych
przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna
zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w
takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem
przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące
podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny
odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których
liczba nie jest ograniczona. Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest
jako średnia ważona: 40% egzamin, 60% aktywność na zajęciach.

obserwacja pracy
studenta

Uczestnicy zajęć oceniani są w aspekcie udziału w dyskusji, tj.: liczby
wypowiedzi w czasie dyskusji oraz merytorycznej oceny podnoszonych
argumentów. Kryteria zaliczenia aktywności na zajęciach: • ocena
dostateczny (3.0): rzadko bierze udział w dyskusji i jego wypowiedzi
świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień w podstawowym
zakresie • ocena dostateczny plus (3.5): rzadko bierze udział w
dyskusjach i wypowiedzi świadczą o niepełnym zrozumieniu
poruszanych zagadnień lub z istotnymi błędami • ocena dobry (4.0):
bierze udział w dyskusjach i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu
poruszanych zagadnień, ale nie w pełni wyczerpujący sposób lub z
drobnymi błędami • ocena dobry plus (4.5): bierze czynny udział w
większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych
zagadnień • ocena bardzo dobry (5.0): bierze czynny udział w
większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o dogłębnym zrozumieniu
poruszanych zagadnień Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje
swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.
Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: 40%
egzamin, 60% aktywność na zajęciach.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia

24

przygotowanie do ćwiczeń

32

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

24

zbieranie informacji do zadanej pracy

24

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

obserwacja pracy studenta

U1

x

U2

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metodologia badań naukowych
Nazwa przedmiotu
Metodologia badań naukowych
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 2, ćwiczenia: 14, ćwiczenia komputerowe: 14

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów do planowania, przeprowadzania oraz prezentacji wyników badań naukowych,
mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących zarządzania ochroną zdrowia, funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego.

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i podejściami badawczymi, ilościowymi oraz jakościowymi,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań w przygotowywaniu prac dyplomowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

poszczególne etapy procesu badawczego

ZOZ_KPI_W09

W2

różnice i korzyści zastosowania różnych metod oraz technik badań, w odniesieniu
do kontekstu

ZOZ_KPI_W09

W3

podstawowe paradygmaty i założenia teoretyczne, warunkujące różnice pomiędzy
badaniami ilościowymi a jakościowymi

ZOZ_KPI_W09

W4

metody weryﬁkacji hipotez i założeń badawczych

ZOZ_KPI_W09

W5

podstawowe podejścia badań jakościowych, takie jak: studium przypadku, badanie
etnograﬁczne, fenomenologia oraz teoria ugruntowana

ZOZ_KPI_W09
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W6

zastosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach ilościowych

ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W09

W7

metodykę pisania prac naukowych

ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sformułować problem badawczy i dokonać jego konceptualizacji i operacjonalizacji,
oraz sformułować hipotezy, cele i pytania badawcze

ZOZ_KPI_U02

U2

dobrać metody odpowiednie do weryﬁkacji hipotez badawczych i uzasadnić wybór
paradygmatu badawczego

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U3

zaprojektować badanie jakościowe i ilościowe, wraz z dokładnym określeniem
poszczególnych etapów badania

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U4

zastosować zasady dobrej praktyki etycznej w badaniach naukowych

ZOZ_KPI_U31

U5

zinterpretować i zaprezentować otrzymane wyniki

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U34, ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania etycznych zasad prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem: sprawiedliwości, równości, nieszkodzenia oraz poufności
zebranych danych

ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K10

K2

współpracy z innymi profesjonalistami w zespole badawczym

ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu badań
naukowych.

U3, U4, K1

wykład, ćwiczenia

2.

Opracowanie planu badania naukowego: wybór tematu,
problemu badawczego i celu badania. Struktura procesu
badawczego.

W1, U1, U3

ćwiczenia

3.

Formułowanie hipotez badawczych.

W4, U1

ćwiczenia

4.

Techniki badań ilościowych: - Pojęcie zmienności. Rodzaje
zmiennych. Dobór próby i terenu badań. Określenie
uczestników badania i zasad rekrutacji. - Narzędzia
pomiarowe w badaniach ilościowych: indeksy i skale.
Konstruowania narzędzi badawczych w badaniach
ilościowych: kwestionariusz wywiadu i ankieta. Rodzaje
pytań kwestionariuszowych. Tworzenie ankiety
internetowej. - Podstawy analizy w badaniach ilościowych:
Statystyka opisowa i graﬁczna prezentacja danych. Testy
parametryczne i nieparametryczne (test t, test chikwadrat, analiza regresji, analiza wariancji). Analizowanie
danych ankietowych z wykorzystaniem podejść
modelowych i wielowymiarowych. - Wykorzystanie
programów komputerowych EXCEL i STATISTICA w
analizie ilościowej danych. - Związek statyczny a związek
przyczynowo-skutkowy.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, U3, K2

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe
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5.

Techniki badań jakościowych: - Podstawowe deﬁnicje i
historyczne uwarunkowania jakościowych badań
naukowych, oraz rola paradygmatów i teorii
wykorzystywanych w tych badaniach. Wybrane pojęcia z
zakresu teorii ugruntowanej, fenomenologii i etnograﬁi. Konceptualizacja problemu badawczego w odniesieniu do
wybranego paradygmatu oraz teorii. Planowanie projektu
badawczego z wykorzystaniem jakościowych metod
badawczych. - Omówienie metod zbierania danych wywiady indywidualne i grupowe, obserwacja
uczestnicząca, analiza dokumentów. Dobór próby i jej
uzasadnienie w badaniach jakościowych. Rola badacza. Przygotowanie i prowadzenie indywidualnego wywiadu
pogłębionego oraz zogniskowanego wywiadu grupowego
(badania fokusowego). Planowanie badania wybranego
problemu przy zastosowaniu tych metod. Przygotowanie
scenariusza wywiadu, przeprowadzenie wywiadu i jego
transkrypcja. - Studium przypadku jako metoda badań
jakościowych. - Analiza danych jakościowych. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania
komputerowego w badaniach jakościowych (CAQDAS, np.
MAXQDA). - Zapewnienie jakości w prowadzeniu
jakościowych badań naukowych (m.in. pojęcia
wiarygodności, transferowalności, rzetelności).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K2

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

6.

Zasady etyczne dotyczące prowadzenia badań
naukowych. Przygotowanie protokołu badania i wniosku
do komisji bioetycznej o zaopiniowanie projektu
badawczego.

U4, K1

ćwiczenia

7.

Interpretacja oraz opracowanie wyników badań
naukowych. Zasady prezentacji wyników badań oraz
pisania artykułów naukowych.

W7, U5

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Praca w grupie, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Udział w wykładach - zgodnie z obowiązującym regulaminem
studiów. Warunkiem zaliczenia modułu są 4 opisane poniżej
elementy, zaś ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen
uzyskanych przez studenta w zakresie tych elementów (wagi
procentowe są podane w nawiasach): - aktywne uczestnictwo w
zajęciach i wykonanie zadań cząstkowych z zakresu metodologii
badań ilościowych (20%), - aktywne uczestnictwo w zajęciach i
wykonanie zadań - cząstkowych z zakresu metodologii badań
jakościowych (20%), - zaliczenie kolokwium (20%), - zaliczenie
końcowego testu wiedzy (40%).

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
zaliczenie pisemne

Aktywny udział w ćwiczeniach, realizacja zadań w przebiegu
procesu nauczania przedmiotu, zaliczenie kolokwium, zaliczenie
pisemne.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta

Aktywny udział w ćwiczeniach komputerowych.

Dodatkowy opis
Końcowy test wiedzy oceniany jest według następującej skali:
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ocena dostateczna (3,0): 60-67% maksymalnej liczby punktów;
ocena plus dostateczny (3,5): 68-75% maksymalnej liczby punktów;
ocena dobra (4,0): 76-83% maksymalnej liczby punktów;
ocena plus dobry (4,5): 84-90% maksymalnej liczby punktów;
ocena bardzo dobra (5.0): ponad 90% maksymalnej liczby punktów.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

2

ćwiczenia

14

ćwiczenia komputerowe

14

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do kolokwium

5

przygotowanie do egzaminu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie raportu

2

uczestnictwo w egzaminie

1

kształcenie samodzielne

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

obserwacja pracy studenta

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

W6

x

x

W7

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

U4

x

U5

x

K1

x

K2

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie procesowe
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie procesowe
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy wiedza z zakresu zarządzania.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcją oraz wybranymi metodami i technikami zarządzania procesami w organizacji,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe metody i narzędzia zarządzania procesami

ZOZ_KPI_W23

W2

ideę podejścia procesowego i jej zastosowanie w organizacjach
publicznych, szczególnie w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_W22

W3

powiązania pomiędzy sferą organizacyjną, techniczną oraz społeczną
w zarządzaniu procesami

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W03,
ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W23

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować w praktyce wybrane metody i techniki identyﬁkowania,
analizy i doskonalenia w cyklu zarządzania procesami

ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U16, ZOZ_KPI_U20,
ZOZ_KPI_U23

U2

rozwiązywać problemy zespołowo

ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U37

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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samodzielnej, krytycznej oceny zaproponowanych wariantów
rozwiązań

K1

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do zarządzania procesami.

W2

wykład

2.

Identyﬁkacja procesów.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Diagnoza, ocena i doskonalenie procesów.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Dokumentacja procesów.

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Zarządzanie zmianą w procesach.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Metoda przypadków, Praca w grupie, Warsztat, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, bądź w
przypadku nieobecności uzupełnienie braków.

Dodatkowy opis
Zaliczenie całości przedmiotu odbywa się na podstawie cząstkowych ocen każdej aktywności studenta, wg następujących
zasad:
1. test zaliczeniowy max. 50% oceny,
2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac.
3. rozwiązywanie zadań, studiów przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach 50% oceny.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza przypadków

15

kształcenie samodzielne

25
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

U2

x

K1

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie jakością
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie jakością
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu koncepcji, metod i narzędzi zarządzania jakością, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora usług w zakresie ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ideę TQM oraz podstawowe pojęcia i zasady, systemów zarządzania
jakością

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W22,
ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25

W2

podstawowe znormalizowane systemy zarządzania

ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25

W3

podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością

ZOZ_KPI_W25

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować procesy zgodnie z wymaganiami normy

ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U31

U2

posługiwać się normami

ZOZ_KPI_U23

U3

ocenić jakość usług z wykorzystaniem wybranych modeli

ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

aktualizowania wiedzy w zakresie znormalizowanych systemów
zarządzania jakością

ZOZ_KPI_K02

K2

krytycznej analizy systemów zarządzania w organizacjach

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do TQM.

W1

wykład

2.

Zasady zarządzania jakością.

W1, U1

wykład, ćwiczenia

3.

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

W1, W2, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Pozostałe znormalizowane systemy zarządzania jakością.

W2

wykład

5.

Projektowanie i wdrażanie SZJ. Dokumentacja SZJ.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

6.

Ocena jakości.

W3, U3, K2

wykład, ćwiczenia

7.

Ocena skuteczności i efektywności SZJ. Modele
doskonałości.

W1, W2, W3

wykład

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, E-learning, Film dydaktyczny, Warsztat, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście.

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

Przygotowanie projektu zgodnie z wymaganiami. Uczestnictwo w
ćwiczeniach.

Dodatkowy opis
Zaliczenie na podstawie cząstkowych ocen każdej aktywności studenta, wg następujących zasad:
1. test zaliczeniowy max. 50 pkt.
2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac.
3. przygotowanie projektu i prezentacji z wynikami badań max. 50 pkt.
Żeby otrzymać zaliczenie student musi zgromadzić min. 60 pkt., przy czym każda aktywność musi być zaliczona na
minimalną liczbę
punktów (podstawa do przyznania punktów ECTS).
Skala ocen
0-54% - ndst (2)
55-64% – dst (3)
65-74% – plus dst (3,5)
75-84% – db (4)
85-94% – plus db (4,5)
95-100% – bdb (5)

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

projekt

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

U2

x

U3
K1
K2

Sylabusy

x
x

x
x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Planowanie i zarządzanie strategiczne
Nazwa przedmiotu
Planowanie i zarządzanie strategiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i krajach
europejskich. Podstawowa znajomość MS Oﬃce. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studenta w wiedzę niezbędną do opracowania w grupie analizy strategicznej organizacji ochrony
zdrowia, zdeﬁniowania problemów strategicznych, zaproponowania celów strategicznych, jakie ww. organizacja
miałaby osiągnąć oraz zaprojektowania strategii, która pozwoliłaby na ich osiągnięcie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady planowania badań oraz technik zbierania danych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09,
ZOZ_KPI_W12, ZOZ_KPI_W13

W2

metody planowania i zarządzania strategicznego w systemie
ochrony zdrowia na poziomie mikro (przychodnia, szpital)

ZOZ_KPI_W20, ZOZ_KPI_W21, ZOZ_KPI_W22,
ZOZ_KPI_W27, ZOZ_KPI_W28

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować wiedzę teoretyczną do działań praktycznych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U04, ZOZ_KPI_U05, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U16,
ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U20, ZOZ_KPI_U29,
ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U33, ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35

U2

wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów
organizacji ochrony zdrowia i czynników wpływających na nie
oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U04, ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U16,
ZOZ_KPI_U34

U3

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji
naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zarządzania
strategicznego

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U29,
ZOZ_KPI_U34

U4

wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej
i sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U29

U5

przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie
przygotowanej prezentacji

ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

skutecznego zarządzania własnym czasem

ZOZ_KPI_K03

K2

pracy w grupie

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07

K3

samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich
umiejętności oraz podejmowania działań w oparciu
o wiarygodne źródła informacji

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Przygotowywanie planu strategicznego w zakładzie opieki
zdrowotnej: etapy powstawania planu, podstawowe
składowe. Cele, tematyka i plan ćwiczeń – ustalenie
procedur i organizacja pracy, podział na grupy.

W1, W2

wykład

2.

Strategiczne wyzwania stojące przed zakładami opieki
zdrowotnej.

W2

wykład

3.

Restrukturyzacja zakładu opieki zdrowotnej.

W2

wykład

4.

Praca w grupach nad planem strategicznym – metodą
PBL.

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

ćwiczenia

5.

Omówienie wyników prac nad planem strategicznym
zakładu opieki zdrowotnej (analiza otoczenia).

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

ćwiczenia

6.

Omówienie wyników prac nad planem strategicznym
zakładu opieki zdrowotnej (problemy i cele).

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia typu PBL –
„Problem Based Learning”

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Przygotowanie przez grupę studentów planu
strategicznego wybranej placówki ochrony zdrowia.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, ocena
grupy, projekt, samoocena

Przygotowanie przez grupę studentów planu
strategicznego wybranej placówki ochrony zdrowia.

Dodatkowy opis
Przygotowanie planu strategicznego wybranej placówki ochrony zdrowia napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego
wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego na ile autorzy opanowali wiedzę z
omawianego obszaru.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

50

konsultacje z prowadzącym zajęcia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

obserwacja pracy studenta

ocena grupy samoocena

W1

x

W2

x

U1

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

U3

x

x

x

x

U4

x

x

x

x

U5

x

x

x

x

K1

x

x

x

x

K2

x

x

x

x

K3

x

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komunikacja społeczna i negocjacje
Nazwa przedmiotu
Komunikacja społeczna i negocjacje
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, ćwiczenia: 30, e-learning: 6

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wybranych aspektów komunikacji społecznej i negocjacji oraz
uświadomienie problemów związanych z komunikowaniem się ludzi we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane teorie, modele oraz rodzaje, typy i techniki komunikowania społecznego
i terminologię w tym zakresie

ZOZ_KPI_W30

W2

podstawowe cechy i mechanizmy współczesnej komunikacji internetowej, masowej,
politycznej, komunikacji w organizacjach i komunikowania publicznego

ZOZ_KPI_W30

W3

wybrane zagadnienia dotyczące rodzajów, stylów, technik, barier komunikacyjnych
w negocjacjach

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w wybranych sytuacjach komunikacyjnych i formach komunikacji
(np. wystąpienie, wypowiedź pisemna, sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji,
negocjacje)

Sylabusy

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35
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U2

radzić sobie z podstawowymi problemami w wybranych sytuacjach
komunikacyjnych i formach komunikacji (np. wystąpienie, wypowiedź pisemna,
sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji, negocjacje)

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się w sposób konstruktywny i otwarty z ludźmi w miejscu pracy
i poza nim

ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Istota komunikowania się: deﬁnicje komunikowania, cechy
komunikowania, elementy procesu komunikacji, poziomy
procesu komunikowania.

W1

wykład, ćwiczenia

2.

Wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje i
podejścia badawcze) i modele komunikacji.

W1

wykład, ćwiczenia, elearning

3.

Komunikowanie publiczne – formy komunikowania
publicznego, nadawca i odbiorca w komunikowaniu
publicznym; obszary komunikowania publicznego.

W2

wykład, ćwiczenia, elearning

4.

Komunikacja werbalna i niewerbalna: a) typy słuchania, b)
aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania, c) typy
pytań i błędy w zadawaniu pytań, d) język mówiony a
język pisany – podstawowe różnice, e) funkcje komunikacji
niewerbalnej, f) formy komunikacji niewerbalnej (mimika, W1, U1, U2, K1
gestykulacja, postawa ciała, proksemika, haptyka etc.), g)
ilustratory, emblematy, regulatory konwersatoryjne,
adaptory - ich znaczenie w komunikacji niewerbalnej, h)
różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

wykład, ćwiczenia

5.

Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne i
perswazyjne: a) cele, metody i zasady komunikowania
informacyjnego, b) cele komunikacji perswazyjnej, typy
perswazji, zasady komunikacji perswazyjnej, c) przykłady
reguł wpływu społecznego wykorzystywanych w
komunikacji perswazyjnej (np. autorytet, reguła
wzajemności, konformizm, konsekwencja, reguła
niedostępności etc.), d) przykłady językowych środków
perswazji, e) przykłady typów argumentów
wykorzystywanych w procesie przekonywania (np.
argumenty z porównania, z deﬁnicji, z autorytetu etc.), f)
rola nadawcy w procesie przekonywania, g) perswazja w
komunikacji marketingowej (reklama, shockvertising,
lokowanie produktu, marketing wirusowy etc.).

W1, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Komunikowanie masowe i komunikowanie polityczne: a)
cechy procesu komunikowania masowego, b) funkcje
komunikowania masowego, c) środki masowego
komunikowania, d) nadawca i odbiorca w komunikowaniu
masowym, e) specyﬁka komunikowania politycznego.

W2

wykład, ćwiczenia

7.

Bariery w komunikacji: a) typy barier, b) czynniki
warunkujące postrzeganie, c) błędy percepcyjne, d)
przezwyciężanie barier w komunikowaniu się, e) wybrane
techniki sprzyjające sprawnemu komunikowaniu się, f)
komunikacja międzykulturowa (w kontekście barier w
komunikacji).

W1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

Sylabusy
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8.

Komunikowanie się w organizacjach: a) pionowe i poziome
komunikowanie się w organizacji, b) cele komunikowania
się w organizacji, c) przykłady barier w komunikowaniu się
W2, K1
w organizacji, d) wzory komunikowania się;
komunikowanie się w sieciach scentralizowanych i
zdecentralizowanych, e) uwarunkowania komunikowania
się w organizacjach.

wykład, ćwiczenia

9.

Wystąpienia publiczne; dyskusja i debata; przebieg
debaty oksfordzkiej.

U1, U2, K1

ćwiczenia

10.

Negocjacje jako proces komunikacji: a) deﬁnicje pojęcia,
b) fazy procesu negocjacji, c) style negocjacji, d) rodzaje
negocjacji, e) wybrane techniki negocjacji, f) rola emocji w
trakcie negocjacji, g) rodzaje barier w negocjacjach, h)
teorie wpływu społecznego i ich wykorzystanie w
negocjacjach, i) kompetencje negocjatora.

W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

11.

Media społecznościowe: a) media tradycyjne a nowe
media, b) media społecznościowe – deﬁnicje, c) cechy
mediów społecznościowych, d) Typologia mediów
społecznościowych, e) media społecznościowe jako źródła
informacji; postinformacje, f) serwisy społecznościowe
jako miejsce ﬁltrowania treści, g) wykorzystanie mediów
społecznościowych w komunikacji marketingowej, h)
prywatność i wolność a komunikacja internetowa, i)
strategie komunikacyjne w mediach społecznościowych
na przykładzie strategii komunikowania wyborczego, j)
retoryka nowych nowych mediów, k) cechy „nowego”
konsumenta a media społecznościowe, l) media
społecznościowe a aktywność obywatelska.

W1, W2, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda projektów, Praca w grupie, Warsztat,
Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Obowiązuje następująca skala ocen: • 0-17 pkt. – ocena ndst •
18-20 pkt. – ocena dst • 21-22 pkt. – ocena + dst • 23-25 pkt. –
ocena db • 26-27 pkt. – ocena + db • 28-30 pkt. – ocena bdb
Warunkiem dopuszczenia do testu pisemnego jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń.

kolokwia praktyczne, projekt,
esej, wystąpienie w debacie
oksfordzkiej, prezentacja

Zaliczenie na podstawie: - aktywnego uczestnictwa w
zajęciach, w tym w warsztatach negocjacyjnych, - realizacji
zadań, - przygotowanego indywidualnie opracowania
zagadnienia w wybranej przez studenta/studentkę formie:
eseju, prezentacji multimedialnej, wystąpienia w debacie
oksfordzkiej, projektu związanego z komunikacją.

e-learning

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

24

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

49

przygotowanie do sprawdzianu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

e-learning

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Metoda sprawdzenia
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

test kolokwia praktyczne projekt

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

esej, wystąpienie w debacie oksfordzkiej,
prezentacja

U1

x

x

x

U2

x

x

x

K1

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Prawo w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Prawo w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą stosowania zróżnicowanych regulacji prawnych w sferze ochrony
zdrowia, w tym szczególnie w zakresie instrumentów, mechanizmów i gwarancji prawnych, stosowanych przez
instytucje posiadające stosowne kompetencje.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności identyﬁkacji, rozumienia i stosowania tych przepisów, a także zrozumienia
konieczności aktualizowania swojej wiedzy w tym obszarze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotne regulacje w obszarze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W04

W2

zagadnienia prawne w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia
i podmiotów w nim działających

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W18

W3

reguły prawne w sferze organizacji systemu ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W19

W4

uregulowania prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych

ZOZ_KPI_W19,
ZOZ_KPI_W20

Sylabusy
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W5

podstawowe zadania (prawne) podmiotów systemu ochrony zdrowia
(świadczeniodawcy, płatnicy, podmioty administracji publicznej)

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W19,
ZOZ_KPI_W20

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować w sposób krytyczny oraz analizować regulacje, publikacje naukowe
i orzecznictwo z zakresu prawa w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

demonstrowania znajomości swoich kompetencji i korzystania z pomocy naukowych
i źródeł prawnych

ZOZ_KPI_K02

K2

współpracowania w zespole, będąc świadomy istoty i wagi uregulowań prawnych

ZOZ_KPI_K01

K3

rozważenia wszystkich argumentów prawnych w sprawach będących przedmiotem
dyskusji

ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06

K4

samodzielnego zdobywania wiedzy w sferze prawa w ochronie zdrowia i poszerzania
swoich umiejętności badawczych poprzez korzystanie z obiektywnych źródeł
ZOZ_KPI_K01,
informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów oraz podejmowania
ZOZ_KPI_K02
autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów
prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie systemu prawa w sferze ochrony zdrowia.

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

wykład

2.

Prawa pacjenta a regulacje zdrowia publicznego:
odpowiedzialność publiczna i instytucjonalna, regulacje
prawne a zasady deontologiczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

wykład

3.

Problematyka prawnych warunków wykonywania
zawodów medycznych, odpowiedzialność zawodowa
zawodów medycznych – specyﬁka postępowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2, K3

wykład

4.

Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności
leczniczej w sektorze publicznym i prywatnym, regulacje
w sferze zawierania umów między podmiotami
prowadzącymi działalność leczniczą.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

wykład

5.

Specyﬁka zawierania umów na udzielanie świadczeń
zdrowotnych.

W4, W5, U1, K1, K2, K3,
K4

ćwiczenia

6.

Administracja publiczna państwa w systemie ochrony
zdrowia.

W1, W5, U1, K1, K2, K3,
K4

ćwiczenia

7.

Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego i
sądownictwa powszechnego a problematyka ochrony
zdrowia.

W1, W5, U1, K1, K2, K3,
K4

ćwiczenia

8.

Prawo pracy a specyﬁka stosunków pracy w sektorze
zdrowotnym, czas pracy personelu medycznego.

W1, W2, U1, K1, K2, K3,
K4

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Praca
w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie co najmniej
60% na egzaminie pisemnym testowym przeprowadzanym po
zakończeniu zajęć. Test obejmuje część odnoszącą się do
sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych
stanowiących przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień
realizowanych w trakcie ćwiczeń. Ewentualny egzamin
poprawkowy w formie ustnej.

ćwiczenia

ocena grupy, praca
pisemna, projekt

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z prac grupowych i przedstawienie indywidualnego
opracowania zadanego problemu w formie: „case study”,
komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza materiału badawczego

10

przygotowanie do egzaminu

20

kształcenie samodzielne

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny ocena grupy praca pisemna projekt

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

U1

x

K1

x

x

x

K2

x

x

x

K3

x

x

x

K4

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
Nazwa przedmiotu
Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące zdrowie i
opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 12, ćwiczenia komputerowe: 18, e-learning: 10

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i ﬁnansów.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę o ekonomicznym wymiarze funkcjonowania sektora zdrowotnego, jego
kompleksowej strukturze, specyﬁce mechanizmów alokacji zasobów i pomiarze wyników.

C2

Wykształcenie umiejętności niezbędnych przy kształtowaniu i ewaluacji ekonomicznie efektywnych struktur
organizacji produkcji dóbr i usług zdrowotnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ekonomiczne implikacje występowania potrzeb zdrowotnych

ZOZ_KPI_W06,
ZOZ_KPI_W11

W2

determinowane specyﬁcznymi cechami zdrowia i świadczeń zdrowotnych
uwarunkowania i ograniczenia dla zastosowania mechanizmu rynkowego w obszarze
ochrony zdrowia, dobra publiczne, efekty zewnętrzne, asymetrie informacyjne

ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W12

W3

determinowane specyﬁcznymi cechami zdrowia i świadczeń zdrowotnych
uwarunkowania i ograniczenia dla reglamentacji świadczeń zdrowotnych przez
instytucje państwowe

ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W12

Sylabusy
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W4

wpływ czynników ogólnoekonomicznych, społecznych i politycznych na poziom
i strukturę ﬁnansowania ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W11

W5

podstawowe modele ﬁnansowania ochrony zdrowia i ekonomiczne implikacje wyboru
modelu w warunkach zawodności rynku i państwa

ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W15

W6

podstawowe metody ﬁnansowania świadczeniodawców i ekonomiczne implikacje
wyboru metody na wielkość podaży i jakość udzielanych świadczeń

ZOZ_KPI_W13

W7

systemy ﬁnansowania ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W21

W8

istotę, rodzaje oraz etapy analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_W14

W9

ekonomiczne implikacje specyﬁki rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W24

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżnić przypadki zawodności rynku w obszarze ochrony zdrowia od podobnie
działających skutków regulacji państwowych

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U33

U2

sformułować i ocenić kryteria ustalania priorytetów dostarczania świadczeń
zdrowotnych ﬁnansowanych ze środków publicznych

ZOZ_KPI_U10

U3

skonstruować wybrane wskaźniki służące do pomiaru wartości życia i zdrowia
ludzkiego

ZOZ_KPI_U02,
ZOZ_KPI_U14

U4

przygotować prostą prognozę przychodów i wydatków płatnika w systemie ochrony
zdrowia

ZOZ_KPI_U12,
ZOZ_KPI_U30

U5

porównać różne metody ﬁnansowania świadczeń i rekomendować wybór właściwej
metody w określonych warunkach

ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U12,
ZOZ_KPI_U13

U6

dokonać prostych rozliczeń świadczeń realizowanych w ramach umów z publicznym
płatnikiem w Polsce

ZOZ_KPI_U24

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych,
korzystając z obiektywnych źródeł informacji

ZOZ_KPI_K01,
ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K07

K2

akceptacji różnorodności oceny procesów zachodzących w otoczeniu ekonomicznym
i obszarze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Specyﬁczne cechy zdrowia i potrzeb zdrowotnych w
kontekście ekonomicznym.

W1, W2, K2

wykład

2.

Specyﬁka świadczeń zdrowotnych i jej alokacyjne
konsekwencje: a. zawodność rynku, b. dobra publiczne, c.
efekty zewnętrzne d. asymetrie informacyjne – moral
hazard, indukcja popytu e. rosnące efekty skali.

W2, U1, K1, K2

wykład, ćwiczenia

3.

Specyﬁka świadczeń zdrowotnych i jej dystrybucyjne
konsekwencje – merit goods, prawo do ochrony zdrowia,
problem równości dostępu.

W3, K1, K2

wykład, ćwiczenia

4.

Priorytetyzacja i racjonowanie w ochronie zdrowia.

U2, K2

ćwiczenia

Sylabusy

126 / 292

5.

Wprowadzenie do analiz ekonomicznych.

W8

wykład

6.

Ekonomiczne aspekty rynku pracy w ochronie zdrowia.

W9

ćwiczenia

7.

Wskaźniki pomiaru wartości zdrowia i życia ludzkiego.

U3

ćwiczenia, e-learning

8.

Ekonomiczne, polityczne i społeczne uwarunkowania
ﬁnansowania ochrony zdrowia i koncepcja powszechnej
ochrony zdrowia (universal health coverage).

W4, W5, W7

wykład

9.

Wydatki na ochronę zdrowia: - Narodowe Rachunki
Zdrowia, - wydatki realne i nominalne.

W4, W5, W7, K1

e-learning, ćwiczenia
komputerowe

10.

Modele i źródła ﬁnansowania ochrony zdrowia: a.
budżetowy, b. ubezpieczenia zdrowotne typu
społecznego, c. ubezpieczenia zdrowotne typu
prywatnego, d. out-of-pocket, rodzaje współpłacenia, e.
Medyczne konta oszczędnościowe.

W4, W5, W7

wykład

11.

Metody ﬁnansowania świadczeniodawców, rodzaje, wpływ
na zachowania świadczeniodawców: a. opieka
ambulatoryjna, b. opieka stacjonarna, c. opieka
koordynowana.

W6, W7, U5

wykład, ćwiczenia

12.

Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i wybranych
krajach.

W4, W7, K1

e-learning

13.

Praktyczne sposoby rozliczania świadczeń zdrowotnych w
ramach umowy z publicznym płatnikiem w Polsce

W7, U6

ćwiczenia komputerowe

14.

Prognozowanie przychodów i wydatków płatnika w Polsce

U4

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie co najmniej 60% punktów na egzaminie
pisemnym obejmującym materiał realizowany na wykładach,
ćwiczeniach oraz zajęciach e-learningowych. Egzamin ma
charakter opisowy – pytania otwarte i zadania obliczeniowe.

ćwiczenia

egzamin pisemny, obserwacja
pracy studenta

Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej sumy punktów z
krótkich sprawdzianów przeprowadzanych na ćwiczeniach
oraz aktywny udział w prowadzonych na ćwiczeniach
dyskusjach. Sprawdziany obejmują materiał omawiany w
trakcie dwóch poprzedzających go ćwiczeń i wykładów oraz
zawarty w tekstach zadanych do przeczytania studentom na
te ćwiczenia.

ćwiczenia komputerowe

egzamin pisemny, obserwacja
pracy studenta

e-learning

egzamin pisemny

wykład

Zaliczenie aktywności realizowanych w formie e-learningu.

Dodatkowy opis
Studentom, którzy nie uzyskali 60% punktów, ale uzyskali co najmniej 45% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego
zaliczenia ustnego lub pisemnego obowiązujacego materiału w ramach tego samego terminu egzaminu.

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

12

ćwiczenia komputerowe

18

e-learning

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

33

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

W6

x

W7

x

W8

x

W9

x

U1

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

U6

x

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kierowanie ludźmi w organizacjach
ochrony zdrowia
Nazwa przedmiotu
Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studenta w zakresie planowania i motywowania pracowników oraz zarządzania zasobami
kadrowymi w systemie ochrony zdrowia w zmieniających się warunkach demograﬁcznych, organizacyjnych
i technologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe przepisy i regulacje prawne z zakresu prawa pracy

ZOZ_KPI_W19

W2

podstawowe metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi oraz uwarunkowania ich
zastosowania

ZOZ_KPI_W23

W3

uwarunkowania zabezpieczenia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia oraz
podstawowe mechanizmy i funkcje kierowania zasobami kadrowymi w placówkach
medycznych

ZOZ_KPI_W24

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wskazać i zastosować właściwe narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacjach sektora ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U25

U2

planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu i aktywnie uczestniczy w pracy
grupowej

ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
konstruktywnego uczestniczenia w dyskusji i polemice, formułowania własnych
argumentów i otwierania się na inną argumentację

K1

ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w
systemie zdrowotnym i specyﬁka kadr medycznych jako
zasobów rynku pracy.

W3

wykład

2.

Aktualne problemy dotyczące kadr medycznych na rynku
polskim, europejskim i globalnym.

W3

wykład

3.

Regulacje prawa polskiego i europejskiego w zakresie
rynku pracy sektora zdrowotnego.

W1

wykład

4.

Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia oraz
migracje pracowników medycznych i jej uwarunkowania.

W2, W3

wykład

5.

Wybrane narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

W2

wykład

6.

Praca zespołowa. Jak skutecznie pracować w grupie.

U2, K1

ćwiczenia

7.

Zarządzanie czasem/organizacja czasu pracy.

W2, U1

ćwiczenia

8.

Zarządzanie zespołem. Style zarządzania.

W2, U1

ćwiczenia

9.

Menedżer ochrony zdrowia – specyﬁka pracy i wymagane
kompetencje.

W3, U2, K1

ćwiczenia

10.

Motywacja i bodźce motywacyjne oraz system
motywacyjny w placówce medycznej.

W2, U1

ćwiczenia

11.

Systemy wynagrodzeń i bodźców materialnych w sektorze
zdrowotnym.

W2, U1

ćwiczenia

12.

Satysfakcja zawodowa pracowników i czynniki, które ją
warunkują.

W3, U1

ćwiczenia

13.

Problem wypalenia zawodowego jako zagrożenie dla kadr
placówek medycznych.

W3, U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Praca w grupie, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, obserwacja pracy
studenta

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu pisemnego obejmującego
całość zagadnień z wykładów i ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
ocena grupy, odpowiedź ustna

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do
egzaminu pisemnego jest obecność i aktywność na
zajęciach.

Dodatkowy opis
Ocena testu końcowego:
3 – student napisał test na 60-69%
3,5 – student napisał test na 70-79%
4 – student napisał test na 80-89%
4,5 – student napisał test na 90-94%
5 – student napisał test powyżej 95%

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

analiza materiału badawczego

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

7

udział w grach symulacyjnych

12

konsultacje z prowadzącym zajęcia

1

uczestnictwo w egzaminie

1

kształcenie samodzielne

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

obserwacja pracy studenta

ocena grupy odpowiedź ustna

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

K1

x

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Biznes Plan
Nazwa przedmiotu
Biznes Plan
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 24

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z dziedziny zarządzania. Obecność na wszystkich zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) jest obowiązkowa.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Każda nieobecność (w tym usprawiedliwiona) musi być niezwłocznie
zaliczona u prowadzącego zajęcia. Warunki zaliczenia nieobecności określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia.
Terminowe i ocenione pozytywnie przez prowadzącego - wywiązanie się z zaliczeń za wszystkie nieobecności, jest jednym z
warunków zaliczenia przedmiotu.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą struktury i procesu przygotowania biznes planu, a także zakresu
jego zastosowania.

C2

Wypracowaniu umiejętności niezbędnych do przygotowania przykładowego biznes planu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zasady planowania

ZOZ_KPI_W27

W2

istotę, wymogi, strukturę i etapy procesu przygotowania biznes planu

ZOZ_KPI_W27

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować podstawowe koncepcje i narzędzia potrzebne do przygotowania
biznes planu

Sylabusy

ZOZ_KPI_U05, ZOZ_KPI_U28
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U2

identyﬁkować, interpretować, analizować i zastosować podstawowe dane
i informacje do przygotowania biznes planu

ZOZ_KPI_U01

U3

prezentować wyniki analizy warunkujące elementy biznes planu i wnioski

ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

inicjowania oraz udziału w tworzeniu biznes planu w zespole

ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K09

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Przedsiębiorczość, ryzyko biznesowe.

W1

wykład

2.

Sposób przygotowania i prezentacji biznes planu.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

3.

Planowanie jako podstawowa funkcja zarządzania i
element przewagi konkurencyjnej.

W1

wykład

4.

Proces planowania i jego etapy, rodzaje planów.

W1

wykład

5.

Specyﬁka biznes planu i jego zastosowanie.

W2

wykład

6.

Rola otoczenie i pozycja konkurencyjna organizacji.

W1

ćwiczenia

7.

Szanse i zagrożenia przedsięwzięcia.

W1, W2

wykład

8.

Analiza rynku, identyﬁkacja szans biznesowych i nisz
rynkowych.

U1, U2

ćwiczenia

9.

Identyﬁkacja klientów, analiza konkurencji, promocja i
plan marketingowy.

U1, U2

ćwiczenia

10.

Ograniczenia planowanej organizacji i sposoby ich
przezwyciężenia.

U1, U2

ćwiczenia

11.

Określenie potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia:
zasobów ludzkich, majątku i inwestycji.

U1, U2

ćwiczenia

12.

Przygotowanie prognozy: cen, poziomu sprzedaży,
przychodów i kosztów.

U1, U2

ćwiczenia

13.

Rachunek możliwych nakładów i oczekiwanych zysków.

U1, U2

ćwiczenia

14.

Przygotowanie planu organizacyjnego i harmonogramu.

U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Burza mózgów, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i
bezzwłoczne, pozytywne zaliczenie ew. nieobecności u
prowadzącego, zgodnie z jego wymogami.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

ocena grupy, projekt,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i
przygotowanie pozytywnie ocenionej analizy i biznesplanu w
ochronie zdrowia, w formie pisemnej i prezentacji wg. wskazanych
przez prowadzącego wymogów. Opracowanie to jest wykonywane
w małych, kilku-osobowych zespołach. Wymagane jest
bezzwłoczne, pozytywne zaliczenie ew. nieobecności u
prowadzącego, zgodnie z jego wymogami.

Dodatkowy opis
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Analiza i biznesplan winien być przygotowywany
systematycznie w trakcie trwania semestru. Oczekiwany postęp prac oraz staranność i terminowość przygotowywania
poszczególnych fragmentów pracy jest również składową oceny końcowej projektu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

24

przygotowanie do zajęć

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

ocena grupy

projekt

U1

x

x

U2

x

x

x

x

W1

x

W2

x

U3
K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Medyczne systemy informacyjne
Nazwa przedmiotu
Medyczne systemy informacyjne
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia komputerowe: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe umiejętności obsługi komputera. Aktywna obecność na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania systemu informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia, którego
centrum stanowią dane o pacjencie.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej systemów kodowania w medycynie, dziedzinowych systemów
teleinformatycznych, systemu informacji medycznej oraz rejestrów medycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej SIM oraz Systemów
Dziedzinowych oraz Rejestrów Medycznych, a także zasady ich współdziałania

ZOZ_KPI_W29

W2

metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych medycznych

ZOZ_KPI_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować i zastosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w szczególności
w zakresie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U21

U2

zastosować podstawowe techniki informacyjne w celu pozyskania i przechowywania
danych medycznych

ZOZ_KPI_U21,
ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w systemie informacyjny opieki
zdrowotnej dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych medycznych

ZOZ_KPI_K01

K2

pracy w grupie i wykazania otwartej postawy wobec nowoczesnych metod
komunikowania się z otoczeniem

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Systemy informacyjne w poszczególnych działach ochrony
zdrowia. Rola podmiotów medycznych w systemie
informacji w ochronie zdrowia.

W1, U1, K1

ćwiczenia komputerowe

2.

Dokumentacja medyczna jako główny nośnik danych o
pacjencie. Standardy i wymogi wymiany dokumentacji
medycznej.

W1, W2, U2, K1

ćwiczenia komputerowe

3.

Proces informatyzacji systemu opieki zdrowotnej.
Przykłady wybranych systemów informatycznych
stosowanych w jednostkach opieki zdrowotnej.

W1, U1, K1, K2

ćwiczenia komputerowe

4.

Rozwiązania dotyczące identyﬁkacji, uwierzytelnienia i
autoryzacji pacjentów i podmiotów świadczących usługi
zdrowotne.

W2, U2, K1, K2

ćwiczenia komputerowe

5.

Regulacje i narzędzia dotyczące usług zaufania i
identyﬁkacji osób w UE i ich wykorzystanie w systemie
opieki zdrowotnej.

W2, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia komputerowe

6.

NFZ i „system informacji w ochronie zdrowia” podstawą
przetwarzania danych i informacji.

W1, U1, K1

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Pracownia komputerowa, Rozwiązywanie zadań, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta, zaliczenie,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie prezentacji zaliczeniowej
zadanej przez prowadzącego, aktywna obecność
studenta na zajęciach.

Dodatkowy opis
Forma zaliczenia: Prezentacja tematu zatwierdzonego przez koordynatora
Skala ocen:
Zgodność pracy z tematem – 5 pkt
Oryginalność i samodzielność pracy – 5 pkt
Prawidłowo dobrana bibliograﬁa – 2 pkt.
Poprawne zastosowanie narzędzi informatycznych – 3 pkt
Razem: 15 pkt
Ocena 2: 8 pkt i mniej
Ocena 3-3,5: 9 -10 pkt
Ocena 4-4,5 : 11 – 13 pkt
Ocena 5: 14-15 pkt

Sylabusy
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Metody zaliczenia nieobecności (1 nieobecność jest dopuszczalna):
odrobienie z inną grupą zajęciową,
okazanie zwolnienia lekarskiego,
praca na zaliczenie z danego zakresu tematycznego z dnia nieobecności (po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym
zajęcia).
Obserwacja aktywności studentów:
Odnotowywanie aktywności studentów za zajęciach oraz dodanie jej do oceny końcowej jako całości. Brak aktywności może
skutkować obniżeniem oceny końcowej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia komputerowe

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta zaliczenie prezentacja

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

x

U2

x

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Rachunkowość
Nazwa przedmiotu
Rachunkowość
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs zarządzania lub ekonomii.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu
ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ( w tym działalność leczniczą)
oraz non-proﬁt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

aspekty ﬁnansowe prowadzenia działalności
gospodarczej

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W12, ZOZ_KPI_W13

W2

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości, w tym podmiotów związanych
z ochroną zdrowia

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13

W3

terminologię używaną w rachunkowości oraz
standardy rachunkowości

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13

W4

zasady prowadzenia ewidencji operacji
gospodarczych i sporządzania sprawozdań
ﬁnansowych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13

W5

regulacje prawne niezbędne do prawidłowego
prowadzenia rachunkowości w zależności
od rodzaju prowadzonej działalności

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, sporządzania sprawozdań ﬁnansowych
oraz zasad rozliczania podstawowych tytułów
podatkowych w działalności gospodarczej ( w tym
działalności podmiotów leczniczych)

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U08, ZOZ_KPI_U09, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U15, ZOZ_KPI_U16,
ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U24,
ZOZ_KPI_U30

U2

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ﬁnansowych,
przed którymi stają podmioty lecznicze

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U08, ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U24,
ZOZ_KPI_U30

U3

posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U17,
ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U20, ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U24

U4

wykorzystać wiedzę w procesie poszukiwania
optymalnych rozwiązań dylematów gospodarczych
i społecznych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U30

U5

formułować i analizować określone problemy
ewidencyjne

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U10, ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U30

U6

sporządzić i korzystać z planu kont oraz
sprawozdań ﬁnansowych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U24, ZOZ_KPI_U30

U7

posługiwać się przepisami prawa oraz systemem
znormalizowanym (rachunkowości, podatkowym)
w celu uzasadnienia konkretnych działań

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U30

U8

dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowoﬁnansowej przedsiębiorstwa oraz jego wyników
ﬁnansowych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18,
ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U24, ZOZ_KPI_U25

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ogólnej oceny skutków ﬁnansowych
podejmowanych decyzji w działalności
gospodarczej (w tym sektora ochrony zdrowia),
z uwzględnieniem ich wpływu na wyniki
i obciążenia podatkowe podmiotu

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K09, ZOZ_KPI_K10

K2

rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych dotyczących działalności
gospodarczej / podmiotu leczniczego

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K09, ZOZ_KPI_K10

K3

krytycznego odbioru i analizy informacji
pochodzącej z rachunkowości

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K08, ZOZ_KPI_K09,
ZOZ_KPI_K10

K4

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07, ZOZ_KPI_K08, ZOZ_KPI_K09,
ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podmiot leczniczy jako obiekt systemu informacyjnego
rachunkowości.

W1, W2, W3, W4, W5

wykład

Sylabusy
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2.

Charakterystyka rachunkowości podmiotów leczniczych.
Istota bilansu podmiotu leczniczego. Operacje
gospodarcze – dokumentacja i ewidencja. Znaczenie kont
księgowych (zakładowy plan kont).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

3.

Znaczenie pomiaru wartości w systemie rachunkowości
podmiotu leczniczego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8

wykład

4.

Aktywa trwałe podmiotu leczniczego (zasoby rzeczowe i
niematerialne).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

5.

Inwestycje w podmiocie leczniczym. Różne źródła
ﬁnansowania inwestycji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

6.

Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym.
Aktywa pieniężne w podmiocie leczniczym.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

7.

Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

8.

Fundusze i rezerwy w podmiotach służby zdrowia.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

9.

Przychody i koszty w działalności podmiotu leczniczego.
Specyﬁka kosztów w działalności medycznej. Problem
kosztów z punktu widzenia świadczeniodawców i procedur
medycznych. Wynik ﬁnansowy w podmiocie leczniczym
(prezentacja w księgach, podział).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

10.

Sprawozdawczość ﬁnansowa podmiotu leczniczego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

wykład, ćwiczenia

11.

Dodatkowe zagadnienia uzgodnione ze studentami w
trakcie zajęć.

U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2, K3, K4

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Metoda
problemowa, Metoda projektów, Metoda przypadków, Metoda sytuacyjna, Pokaz, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań,
Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test, test uzupełnień, zaliczenie pisemne

Uzyskanie co najmnie 50% punktów z
zaliczenia pisemnego składającego się z
testu i zadań.

ćwiczenia

kolokwia praktyczne, obserwacja pracy
studenta, odpowiedź ustna, praca pisemna, test

Czynny udział w ćwiczeniach. Zaliczenie
testu wiedzy z aktów prawnych. Zaliczenie
zadań.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do sprawdzianu

3

przygotowanie do zajęć

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przeprowadzenie badań literaturowych

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu
uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

test
uzupełnień

zaliczenie
pisemne

kolokwia
praktyczne

obserwacja
pracy studenta

odpowiedź
ustna

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

W3

x

x

x

x

W4

x

x

x

x

W5

x

x

x

x

praca pisemna

U1

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

U3

x

x

x

x

U4

x

x

x

x

U5

x

x

x

x

U6

x

x

x

x

U7

x

x

x

x

U8

x

x

x

x

K1

x

x

x

K2

x

x

x

K3

x

x

x

K4

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie ﬁnansami i rachunkowość
zarządcza
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie ﬁnansami i rachunkowość zarządcza
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 5, ćwiczenia komputerowe: 10, e-learning: 5

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, ﬁnansów i rachunkowości. Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie kompleksowego zestawu informacji oraz praktycznych narzędzi z zakresu prowadzenia gospodarki
ﬁnansowej w podmiotach leczniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę rachunkowości zarządczej (cel, stosowane narzędzia)

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W26

W2

zasady konstrukcji i analizy sprawozdania ﬁnansowego (analiza
pionowa i pozioma; analiza wskaźnikowa)

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W26

W3

zasady rachunku kosztów podmiotu leczniczego (podstawy wyceny
usług zdrowotnych)

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W26

W4

problematykę wartości pieniądza w czasie i metody jej
wykorzystania w zarządzaniu ﬁnansami

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W26

Sylabusy
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podstawowe narzędzia zarządzania ﬁnansami podmiotów
leczniczych (próg rentowności, budżetowanie, ocena efektywności
inwestycji)

W5

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W26

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy sytuacji ﬁnansowej podmiotu leczniczego
na podstawie sprawozdania ﬁnansowego

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U12,
ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U21, ZOZ_KPI_U31

U2

oszacować poziom różnych kategorii kosztów

ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U30

U3

dokonać analizy rentowności podmiotu leczniczego

ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U30

U4

oszacować budżet podmiotu leczniczego

ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U21, ZOZ_KPI_U30

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich
umiejętności badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł
informacji

K1

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K03

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Istota rachunkowości zarządczej (cele i stosowane
metody).

W1

e-learning

2.

Konstrukcja i analiza sprawozdania ﬁnansowego podmiotu
leczniczego (analiza pionowa i pozioma, analiza
wskaźnikowa).

W2

wykład

3.

Podstawy rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
(tradycyjne versus nowoczesne modele rachunku
kosztów).

W2, W3

wykład, ćwiczenia

4.

Wycena świadczeń zdrowotnych.

W3, U2, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Problematyka wartości pieniądza w czasie i jej
wykorzystanie w zarządzaniu ﬁnansami.

W4, W5, U3, U4

ćwiczenia

6.

Ocena sytuacji ﬁnansowej podmiotu leczniczego z
wykorzystaniem sprawozdania ﬁnansowego.

W4, U1, K1

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

7.

Narzędzia zarządzania ﬁnansami podmiotów leczniczych
(próg rentowności, budżetowanie, ocena efektywności
inwestycji).

U3, U4

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie,
Rozwiązywanie zadań, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 60% punktów na egzaminie
pisemnym obejmującym materiał realizowany na
wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach e-learningowych.
Egzamin ma charakter opisowy – pytania otwarte i
zadania obliczeniowe.

147 / 292

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

sprawdzian praktyczny,
sprawozdanie z wykonania
zadania

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z kolokwium
zaliczeniowego oraz aktywny udział w prowadzonych na
ćwiczeniach dyskusjach.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta,
projekt

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z pracy projektowej
realizowanej na ćwiczeniach oraz aktywny udział w
prowadzonych na ćwiczeniach dyskusjach.

e-learning

sprawozdanie z wykonania
zadania

Zaliczenie aktywności realizowanych w formie elearningu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

5

ćwiczenia komputerowe

10

e-learning

5

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się
dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

sprawdzian
praktyczny

x

W2

sprawozdanie z
wykonania zadania

obserwacja pracy
studenta

projekt

x

x
x

x

W3

x

W4

x

W5

x

x

U1

x

x

x

x

x

x

x

U2

x

U3
U4
K1

Sylabusy

x
x

x

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie projektami
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie projektami
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną
nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z procesami zarządzania projektami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i terminy dotyczące zarządzania projektem

ZOZ_KPI_W27

W2

podstawowe obszary i elementy zarządzania projektami

ZOZ_KPI_W27

W3

różnice między klasycznymi a zwinnymi metodami zarządzania projektami

ZOZ_KPI_W27

W4

kluczowe kompetencje kierownika projektu

ZOZ_KPI_W27

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć strukturę podziału pracy (WBS) oraz kartę projektu, przeprowadzić
analizę interesariuszy projektu

ZOZ_KPI_U31

U2

opracować harmonogram projektu oraz plan zarządzania komunikacją
w projekcie

ZOZ_KPI_U31

Sylabusy
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U3

opracować plan zarządzania ryzykiem w projekcie

ZOZ_KPI_U16, ZOZ_KPI_U20

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy nad projektem w charakterze członka zespołu projektowego

ZOZ_KPI_K01

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawowe pojęcia dotyczące projektu i zarządzania nim.
Zakres projektu, struktura podziału prac (WBS),
W1, W2
harmonogram, ścieżka krytyczna projektu.

wykład

2.

Praca zespołowa w projekcie.

W1, W4

wykład

3.

Przywództwo w projekcie.

W4

wykład

4.

Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami.

W3

wykład

5.

Wprowadzenie do dziesięciu obszarów wiedzy w ramach
zarządzania projektem: zarządzania zakresem, czasem,
kosztami w projekcie, jakością, zasobami ludzkimi,
komunikacją, ryzykiem, zamówieniami, zaangażowaniem
interesariuszy, integracją projektu.

W1, W2

wykład

6.

Karta projektu – przygotowanie.

U1

ćwiczenia

7.

Struktura podziału prac w projekcie oraz harmonogram przygotowanie.

U2, K1

ćwiczenia

8.

Plan zarządzania komunikacją i interesariuszami projektu.

U2, K1

ćwiczenia

9.

Analiza ryzyka w projekcie.

U3

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Burza mózgów, Dyskusja, Metoda projektów
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę co najmniej
dostateczną pisemnego testu końcowego. Test składa się z pytań
wielokrotnego wyboru i sprawdzone zostanie w nim osiągnięcie efektów
uczenia się z zakresu wiedzy.

projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do zaliczenia jest wykonanie
przez studenta projektu. Projekt wykonywany jest w grupach maksymalnie
pięcioosobowych. Praca zaliczeniowa musi zawierać: kartę projektu, WBS,
harmonogram, budżet, analizę interesariuszy, plan zarządzania ryzykiem
projektu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

projekt

W1

x

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polityka zdrowotna
Nazwa przedmiotu
Polityka zdrowotna
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15, e-learning: 6

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej. Wszystkie zajęcia
(wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat działania instytucji publicznych na rzecz zdrowia, koncepcji,
zakresów, misji polityki zdrowotnej i prowadzonych w jej ramach badań oraz modeli polityki zdrowotnej.

C2

Wyposażenie studentów w wiedze i umiejętności niezbędne do poprawnej identyﬁkacji aktorów polityki
zdrowotnej, prawidłowego określania zajmowane przez nich stanowisk i ich wpływu na konkretną politykę
zdrowotną.

C3

Zapoznanie się z działalnością najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się zdrowiem (WHO,
UE, Rada Europy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

otoczenie organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające
na prowadzoną politykę zdrowotna

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W31

W2

działania reformatorskie w wybranych systemach ochrony zdrowia w UE

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W21

Sylabusy
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W3

specyﬁkę tworzenia, implementacji i monitorowania i oceny decyzji politycznych
(akty prawne, programy zdrowotne) w polityce zdrowotnej

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W31

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować znaczenie polityki zdrowotnej w kontekście jej założonych priorytetów
zdrowotnych i efektywności

ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

U2

interpretować czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa i innych
podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia
i sektora zdrowotnego

ZOZ_KPI_U09

U3

wnioskować na temat roli państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa

ZOZ_KPI_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania uwrażliwienia na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Deﬁnicje polityki zdrowotnej. Tożsamość polityki
zdrowotnej. Ustalenia elementarne.

W1, U1

wykład, ćwiczenia

2.

Proces polityczny: podejmowanie decyzji oraz realizowane
działania. Modele polityki zdrowotnej.

W3, U2

wykład, ćwiczenia

3.

Problemy polityki zdrowotnej. Kierunki oddziaływań
polityki zdrowotnej.

W2

wykład

4.

Tradycyjne i nowe modele systemów zdrowotnych.

W2

wykład

5.

Formalni aktorzy polityki zdrowotnej.

W3, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Poziomy polityki zdrowotnej. Poziom międzynarodowy
globalny, Poziom międzynarodowy, Poziom krajowy,
Poziom instytucji.

W1, W2, U1

wykład, e-learning

7.

Centralizacja versus Decentralizacja w systemach ochrony
zdrowia.

W3, U3

wykład, ćwiczenia

8.

Zaplecze empiryczne polityki zdrowotnej.

U1, U2, K1

ćwiczenia

9.

Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej.

U1, U2, K1

ćwiczenia

10.

Kulturowy kontekst polityki zdrowotnej.

U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją
multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test, test uzupełnień

Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest pozytywne zaliczenie
egzaminu pisemnego, skonstruowanego na bazie pytań testowych
zamkniętych oraz otwartych (test uzupełnień). Egzamin uznaje się
za zdany jeśli udzieli się poprawnych odpowiedzi przynajmniej na
60% zadanych pytań. Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę
bardzo dobrą przewiduje się przeprowadzenie egzaminu ustnego.

ćwiczenia

ocena grupy, odpowiedź
ustna

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest obecność
oraz aktywność na ćwiczeniach oraz poprawne wygłoszenie
referatu i uczestnictwo w pracy grupowej (rozwiązywanie studium
przypadku).

e-learning

test

Warunkiem zaliczenia zajęć e-learningowych jest uzyskanie
przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście jdenokrotnego
wyboru.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

e-learning

6

analiza przypadków

4

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test test uzupełnień ocena grupy odpowiedź ustna

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

W3

x

x

x

x

U1

x

x

U2

x

x

x

x

x

x

U3
K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie programami w ochronie
zdrowia
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie programami w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z dziedziny zarządzania, ogólna znajomość systemu ochrony zdrowia. Obecność na wszystkich zajęciach
(wykładach i ćwiczeniach) jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Każda nieobecność (w
tym usprawiedliwiona) musi być niezwłocznie zaliczona u prowadzącego zajęcia. Warunki zaliczenia nieobecności określa
osoba prowadząca opuszczone zajęcia. Terminowe i ocenione pozytywnie przez prowadzącego - wywiązanie się z zaliczeń za
wszystkie nieobecności, jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą programów i projektów w ochronie zdrowia.

C2

Wyrobienie umiejętności przygotowania planu zarządzania programem dotyczącym ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i cechy programów w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_W27, ZOZ_KPI_W28

W2

wybrane metody planowania oraz zarządzania programami i projektami
zdrowotnymi

ZOZ_KPI_W27, ZOZ_KPI_W28

W3

główne czynniki efektywności programów oraz zagrożenia związane
z planowaniem i realizacją programów

ZOZ_KPI_W27

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

opracować plan organizacji projektu zdrowotnego

ZOZ_KPI_U27

U2

wskazać zagrożenia w realizacji projektu

ZOZ_KPI_U27

U3

określić działania w celu pozyskania grup interesu

ZOZ_KPI_U27

U4

ocenić spodziewaną efektywność projektu

ZOZ_KPI_U27

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w pracach zespołu projektowego

ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Programy zdrowotne – określenie, miejsce i rola
programów w ochronie zdrowia.

W1, W2, W3

wykład

2.

Rodzaje i przykłady programów zdrowotnych, specyﬁka
przedsięwzięć zdrowotnych.

W1

wykład

3.

Świadomość w dziedzinie zdrowia; rola i znaczenie HIA.

W1, W2

wykład

4.

Planowanie i realizacja programów zdrowotnych.

W2, U1

wykład, ćwiczenia

5.

Przedsięwzięcie zdrowotne, a zmiana organizacyjna.

W2, W3, U2

wykład, ćwiczenia

6.

Rola grup interesu i zarządzanie nimi.

W2, W3, U3

wykład

7.

Działania oparte na dowodach, EBM, EBPH.

W3

wykład

8.

Efektywność programów zdrowotnych, VBHC.

W3

wykład

9.

Metoda sieciowa i jej zastosowanie do zarządzania
programami.

W2

wykład

10.

Zagrożenia w realizacji przedsięwzięć zdrowotnych i
sposoby ich minimalizacji.

W3

wykład

11.

Wykonanie planu przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony
zdrowia metodą PERT-CPM i jego prezentacja.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i
bezzwłoczne, pozytywne zaliczenie ew. nieobecności u
prowadzącego, zgodnie z jego wymogami.

obserwacja pracy studenta,
projekt, zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i
przygotowanie pozytywnie ocenionej analizy i planu
przedsięwzięcia w ochronie zdrowia, w formie pisemnej i
prezentacji wg. wskazanych przez prowadzącego wymogów.
Opracowanie to jest wykonywane w małych, kilku-osobowych
zespołach.
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Dodatkowy opis
Analiza i plan przedsięwzięcia winien byc przygotowywany systematycznie w trakcie trwania semestru. Oczekiwany postęp
prac oraz staranność i terminowośc przygotowywania poszczególnych fragmentów pracy jest również składową oceny
końcowej projektu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

30

kształcenie samodzielne

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie obserwacja pracy studenta projekt

W1

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyka - Podstawy zarządzania
organizacjami ochrony zdrowia
Nazwa przedmiotu
Praktyka - Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyka: 120

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie się studenta, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem instytucji,
w której odbywa się praktyka. Podczas odbywania praktyki student ma okazję skonfrontować wiedzę
i umiejętności nabyte w trakcie studiów z realnymi problemami działania instytucji funkcjonujących w systemie
ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę organizacyjną oraz funkcje instytucji, w której realizuje
praktykę

ZOZ_KPI_W18, ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W33

W2

zakres czynności wykonywanych w ramach podstawowych
stanowisk pracy w jednostce

ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W22, ZOZ_KPI_W33

W3

metody pracy oraz dostępną dokumentację na wybranych
stanowiskach pracy

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W26,
ZOZ_KPI_W29, ZOZ_KPI_W33

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać określone przez opiekuna praktyki zadania

ZOZ_KPI_U22, ZOZ_KPI_U37

U2

powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

ZOZ_KPI_U33, ZOZ_KPI_U37

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

wykazywania się uprzejmością, szacunkiem i tolerancją w relacjach
międzyludzkich

ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K05

K2

skutecznego zarządzania własnym czasem

ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K09

K3

korzystania z pomocy ekspertów

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania
praktyki (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego
pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami wybór powinien zależeć od charakteru jednostki): •
zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą,
podstawowymi zadaniami, • obserwacja pracy kierownika
jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych, •
obserwacja praktyki zarządzania w instytucji na danym
szczeblu w zależności od miejsca odbywania praktyki, •
obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz
wykonywanie zadań pomocniczych, • poznanie
specyﬁcznego charakteru jednostki, w której odbywa się
praktyka, • uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki, w
której odbywa się praktyka, • wizyty w jednostkach
podległych jednostce, w której odbywa się praktyka, •
inne - do określenia w miejscu odbywania praktyki.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

praktyka

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyka

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odbycie praktyk poświadczone przez opiekuna praktyk w miejscu ich
wykonywania. Złożenie raportu z praktyk - zaakceptowanego przez
koordynatora ds. praktyk z ramienia uczelni.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
praktyka

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

K1

x

K2

x

K3

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komunikacja medyczna i o zdrowiu
Nazwa przedmiotu
Komunikacja medyczna i o zdrowiu
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i koncepcjami z zakresu komunikacji medycznej i o zdrowiu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia, procesy i narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz
marketingu społecznego

ZOZ_KPI_W03,
ZOZ_KPI_W10,
ZOZ_KPI_W30

W2

procesy interpersonalne determinujące zachowania ludzi funkcjonujących
w organizacjach oraz podstawowe koncepcje psychologiczne wyjaśniające te procesy
w kontekście konstruowania systemów zarządzania

ZOZ_KPI_W03,
ZOZ_KPI_W10,
ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej, komunikacji
społecznej i pracy w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych
ze zdrowiem i jego ochroną

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej
w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych a ponadto jest otwarty na innych
i ich zróżnicowane sposoby komunikowania się

Sylabusy

ZOZ_KPI_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie w problematykę komunikacji medycznej.

W1

wykład

2.

Komunikacja medyczna w Polsce.

W1

wykład

3.

Komunikacja medyczna a komunikacja o zdrowiu.

W1

wykład

4.

Bariery i szanse komunikacyjne.

W1, W2

wykład

5.

Rola mediów w kształtowaniu wizerunku ochrony zdrowia
w Polsce.

W1, W2

wykład

6.

Proces komunikacyjny: proces, etapy, aktorzy, symbole.

U1, K1

ćwiczenia

7.

Kanały komunikacji o zdrowiu.

U1, K1

ćwiczenia

8.

Najistotniejsze bariery komunikacyjne – analiza
poszczególnych przypadków i ich konsekwencji.
Propozycja zmian – metody, techniki, narzędzia.

U1, K1

ćwiczenia

9.

Najistotniejsze szanse komunikacyjne – analiza
poszczególnych przypadków i ich konsekwencji.
Propozycja zmian – metody, techniki, narzędzia.

U1, K1

ćwiczenia

10.

Wielość aktorów - wielość perspektyw.

W1, U1, K1

ćwiczenia

11.

Analiza zawartości mediów pod kątem kształtowania
wizerunku ochrony zdrowia w Polsce – 5 różnych case
study.

U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów z zaliczenia
pisemengo.

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, projekt Realizacja projektu grupowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne obserwacja pracy studenta projekt

W1

x

W2

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Nowe media w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Nowe media w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z teorią i praktyką funkcjonowania nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
medycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i narzędzia zarządzania projektami oraz uwarunkowania ich zastosowania
w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W27

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać nowoczesne narzędzia informacyjne do realizacji celów komunikacji
interpersonalnej oraz innych interwencji z zakresu zarządzania instytucjami sektora
ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U22

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przedsiębiorczego działania oraz do świadomego przestrzegania i propagowania
etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych
i społecznych

Sylabusy

ZOZ_KPI_K09
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie w problematykę nowych mediów.

W1

wykład

2.

Nowe media w Polsce i na świecie.

W1

wykład

3.

Podstawowe koncepcje i zastosowania nowych mediów.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Bariery i szanse komunikacyjne oparte o narzędzia Web
2.0.

U1, K1

ćwiczenia

5.

Wykorzystanie nowych mediów w ochronie zdrowia. Baza
dobrych praktyk.

U1, K1

ćwiczenia

6.

Wykorzystanie nowych mediów w ochronie zdrowia.
Analiza przypadków i kampanii mało skutecznych.

U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie minimum 60% punktów z testu końcowego.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, projekt Realizacja zadanego projektu grupowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne obserwacja pracy studenta projekt
x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Warsztat komunikacji medialnej w
ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Warsztat komunikacji medialnej w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy mediów i współpracy z dziennikarzami, możliwościami
(formami i narzędziami) współpracy z mediami w celu promocji informacji dotyczących placówki ochrony zdrowia.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami kreacji przekazów medialnych oraz „targetowania” przekazu.

C3

Wykształcenie umiejętności prowadzenia dwustronnej (symetrycznej) komunikacji z interesariuszami placówki
ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady skutecznego i efektywnego komunikowania się z mass mediami

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i rozwiązywać problemy w obszarze komunikacji z: mediami,
dziennikarzami i odbiorcami przekazów medialnych

ZOZ_KPI_U22

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z mediami

Sylabusy

ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K07
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Komunikacja społeczna - podstawowe pojęcia i
zagadnienia.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

2.

Rola i zadania mediów w społeczeństwie (funkcja
edukacyjna, wzorcotwórcza, etc).

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Zakres i cel współpracy instytucji ochrony zdrowia z
mediami.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Strategie komunikacyjne/ medialne instytucji ochrony
zdrowia.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Kampanie informacyjne i społeczne: cel, tematyka,
zainteresowanie społeczne.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Sytuacje kryzysowe - reakcje i współpraca z mediami.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Komentator - ekspert - przedstawiciele służby zdrowia w
mediach.

W1, U1, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Dyskusja, Warsztat, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na 75% zajęć, zaliczenie realizowanych podczas zajęć
ćwiczeń praktycznych (realizacja min. 75% zadań).

wykład

praca pisemna

ćwiczenia

sprawdzian praktyczny Zaliczenie 75% ćwiczeń praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

kształcenie samodzielne

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
praca pisemna

sprawdzian praktyczny

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Trening kompetencji komunikacyjnych
Nazwa przedmiotu
Trening kompetencji komunikacyjnych
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podniesienie poziomu kompetencji komunikacyjnych studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia, procesy i narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej
oraz marketingu społecznego

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej, komunikacji
społecznej i pracy w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
związanych ze zdrowiem i jego ochroną

ZOZ_KPI_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnego uczestniczenia w dyskusji i otwierania się na inną argumentację

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K10

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawy skutecznej komunikacji.

K1

ćwiczenia

2.

Mówca – mowa – słuchacz – komunikacyjne ABC.

W1

ćwiczenia

3.

Jak mówić, żeby nas słuchano.

U1

ćwiczenia

4.

Bariery aktywnego słuchania.

U1

ćwiczenia

5.

Konstruowanie komunikatów adekwatnych do kanałów
komunikacyjnych.

W1, U1

ćwiczenia

6.

Dobór adekwatnych kanałów komunikacyjnych.

W1, U1

ćwiczenia

7.

Nawiązywanie kontaktu z słuchaczem.

K1

ćwiczenia

8.

Radzenie sobie z trudnymi rozmowami.

W1, U1, K1

ćwiczenia

9.

Radzenie sobie z trudnymi rozmówcami.

W1, U1, K1

ćwiczenia

10.

Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

W1, U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład z prezentacją
multimedialną, Zajęcia praktyczne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obserwacja pracy studenta, projekt,
test

Realizacja projektu grupowego, aktywny udział w
zajęciach, uzyskanie minimum 60% punktów z testu
końcowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta

projekt

W1

x

U1
K1

Sylabusy

test

x
x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komunikacja wizualna w ochronie
zdrowia
Nazwa przedmiotu
Komunikacja wizualna w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze znaczeniem obrazu w przestrzeni społecznej oraz roli komunikacji wizualnej
w projektowaniu placówek służby zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia, procesy i narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej
oraz marketingu społecznego oraz zna i rozumie znaczenie tworzenia procedur
i systemów informacyjnych

ZOZ_KPI_W29, ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić zachowania organizacyjne ludzi

ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U22

U2

prawidłowo interpretować procesy interpersonalne oraz umiejętnie je
organizować

ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U22

U3

zastosować względem zróżnicowanych grup społecznych adekwatne formy
przekazu treści

ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U22

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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świadomego przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych

K1

ZOZ_KPI_K09, ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do komunikacji wizualnej.

W1

wykład

2.

Komunikacja wizualna – współczesność i perspektywy.

W1, U1, U2, U3

wykład, ćwiczenia

3.

Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej.

W1, U1, U2, U3

ćwiczenia

4.

Rola obrazu w komunikacji wizualnej.

W1, U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

5.

Synergia obrazu i tekstu.

W1, U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

6.

Case study placówek ochrony zdrowia.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Metoda przypadków, Pokaz, Wykład, Zajęcia
praktyczne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów z zaliczenia
pisemnego.

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, projekt Realizacja projektu grupowego.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

20

analiza przypadków

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne obserwacja pracy studenta projekt

W1

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

K1

Sylabusy

x

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Prezentacje i wystąpienia publiczne
Nazwa przedmiotu
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, ćwiczenia komputerowe: 10

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wszystkie zajęcia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studenta z wiedzą i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wygłoszenia
wystąpień na forum publicznym dostosowanych do wybranych grup odbiorców.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania wypowiedzi pisemnych dostosowanych do wybranych grup
odbiorców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady profesjonalnego wystąpienia na forum publicznym

ZOZ_KPI_W30

W2

zasady tworzenia wystąpienia publicznego w oparciu o storytelling

ZOZ_KPI_W30

W3

stosowane ﬁgury retoryczne

ZOZ_KPI_W30

W4

zasady komponowania prezentacji multimedialnej

ZOZ_KPI_W30

W5

narzędzia budujące zaangażowanie słuchaczy

ZOZ_KPI_W30

W6

zasady tworzenia wypowiedzi pisemnej

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć wystąpienie publiczne z prezentacją multimedialną

ZOZ_KPI_U35

U2

tworzyć pisemne komunikaty skierowane do różnego typu odbiorców

ZOZ_KPI_U35

Sylabusy
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U3

stosować styl asertywny w procesie komunikacji

ZOZ_KPI_U34, ZOZ_KPI_U35

U4

korzystać z technik radzenia sobie ze stresem

ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się z różnymi grupami odbiorców w sposób pełny szacunku

ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Rozpoznanie grupy docelowej, selekcjonowanie informacji
i kryteria wyboru tych najbardziej istotnych dla danej
grupy odbiorców.

W1, W6

ćwiczenia

2.

Zasady profesjonalnego stylu porozumiewania się –
wystąpienia na forum publicznym.

W1

ćwiczenia

3.

Tworzenie pisemnych komunikatów skierowanych do
różnych typów odbiorców.

W6, U2

ćwiczenia komputerowe

4.

Podstawy storytellingu jako narzędzia komunikacji z
odbiorcami.

W2

ćwiczenia

5.

Najpopularniejsze ﬁgury retoryczne.

W3

ćwiczenia

6.

Narzędzia budujące zaangażowanie: rekwizyty,
demonstracje i ich rola we wsparciu siły przekazu.

W5

ćwiczenia

7.

Werbalne i niewerbalne środki przekazu.

W1

ćwiczenia

8.

Rola interakcji z słuchaczami.

W5

ćwiczenia

9.

Tworzenie prezentacji multimedialnej (zasady kompozycji
slajdów, obróbka zdjęć, plików ﬁlmowych).

W4, U1

ćwiczenia komputerowe

10.

Asertywna postawa w procesie komunikacji, zachowanie
się w trudnych sytuacjach (np. trudne pytania).

U3, K1

ćwiczenia

11.

Techniki radzenia sobie ze stresem.

U4

ćwiczenia

12.

Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.

U3, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Burza mózgów, Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Praca w grupie, Tutoring, analiza wystąpień publicznych
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, praca pisemna,
wystąpienie ustne z prezentacją multimedialną

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta, praca pisemna,
wystąpienie ustne z prezentacją multimedialną

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia modułu konieczne jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów z
wystąpienia publicznego z prezentacją
multimedialną oraz 60% punktów z
przygotowanej pracy pisemnej.
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Dodatkowy opis
W obydwu zadaniach sprawdzone zostanie osiągnięcie efektów uczenia się z zakresu wiedzy i z zakresu umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

20

ćwiczenia komputerowe

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

kształcenie samodzielne

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta praca pisemna

wystąpienie ustne z prezentacją
multimedialną

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

W6

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4
K1

Sylabusy

x
x
x
x

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Public Relations w ochronie zdrowia –
zajęcia praktyczne
Nazwa przedmiotu
Public Relations w ochronie zdrowia – zajęcia praktyczne
Klasyﬁkacja ISCED
0488 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę zorientowaną na zastosowanie w praktyce działań public relations
nakierowanych na kształtowanie reputacji i wizerunku placówki ochrony zdrowia i jej personelu.

C2

Zapoznanie studentów z narzędziem wewnętrznym i zewnętrznym PR placówki ochrony zdrowia.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu rzecznika prasowego placówki ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady i cel działań public relations zorientowanych
na kształtowanie reputacji i wizerunku placówki ochrony
zdrowia i jej personelu

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W10, ZOZ_KPI_W30,
ZOZ_KPI_W32

W2

współczesne narzędzia i technologie informacyjne oraz
sposoby ich wykorzystania w pracy rzecznika prasowego

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W10, ZOZ_KPI_W30,
ZOZ_KPI_W32

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla
wszystkich typów mediów

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U06, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U09, ZOZ_KPI_U22, ZOZ_KPI_U28,
ZOZ_KPI_U34

U2

przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny
i promocyjny

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U06, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U09, ZOZ_KPI_U22, ZOZ_KPI_U28,
ZOZ_KPI_U34

U3

zbudować efektywne narzędzia wewnętrznego
i zewnętrznego PR

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U06, ZOZ_KPI_U07,
ZOZ_KPI_U09, ZOZ_KPI_U22, ZOZ_KPI_U28,
ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego realizowania działań z zakresu
wewnętrznego i zewnętrznego PR dla placówki ochrony
zdrowia i jej personelu

K1

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Public Relations - podstawowe pojęcia i zagadnienia.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

2.

PR w instytucji ochrony zdrowia - idea, praktyka,
perspektywy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

3.

Narzędzia PR zewnętrznego - formy i cele.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Narzędzia PR wewnętrznego - formy i cele.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

5.

Wizerunek instytucji ochrony zdrowia.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Rzecznik prasowy instytucji ochrony zdrowia.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

7.

Zasady współpracy z mediami - strategia komunikacyjna.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

8.

Informacja prasowa (komunikat, oświadczenie).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

9.

Wypowiedzi dla mediów (przygotowanie, zasady,
przebieg).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

10.

Konferencja prasowa (przygotowanie, przebieg, cel).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

11.

Media społecznościowe w pracy Rzecznika Prasowego zasady i cele komunikacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

wykład, ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Dyskusja, Praca w grupie, Warsztat, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na 75% zajęć, zaliczenie realizowanych podczas zajęć
ćwiczeń praktycznych (realizacja min. 75% zadań).

wykład

praca pisemna

ćwiczenia

sprawdzian praktyczny Zaliczenie 75% ćwiczeń praktycznych.

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

kształcenie samodzielne

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
praca pisemna

sprawdzian praktyczny

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Specjalistyczny język angielski
Nazwa przedmiotu
Specjalistyczny język angielski
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Specjalistyczny język angielski
Klasyﬁkacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

30

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
3.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym lub zaawansowanym.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej studentów, szczególnie w odniesieniu do terminologii związanej
z zarządzaniem w ochronie zdrowia, poszerzanie specjalistycznego słownictwa, wzmocnienie umiejętności
czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych i materiałów źródłowych.

C2

Doskonalenie umiejętności sporządzania prezentacji dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia, zarówno
w formie ustnej, jak i pisemnej (artykuł, raport, opinia, esej), zwiększanie autonomii studenta, poprzez przyjęcie
w trybie nauczania właściwych strategii.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo w tematyce związanej z tworzeniem biznes planu, kierowaniem ludźmi,
technikami negocjacji i mediacji, zarządzaniem ﬁnansowym w zakładach opieki
zdrowotnej, technikami menedżerskimi, interpersonalnymi, działaniami administracji
itd.

ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

komunikować się w języku angielskim, formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne, zająć i uzasadnić swoje stanowisko
w omawianych sprawach, biorąc pod uwagę wady i zalety różnych rozwiązań

ZOZ_KPI_U35,
ZOZ_KPI_U36

U2

integrować wiedzę teoretyczną z praktyką

ZOZ_KPI_U35,
ZOZ_KPI_U36

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w grupie nad strategią wybranego zagadnienia z obszaru ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_K06

K2

akceptacji różnorodności poglądów i ich udziału w ogólnym wizerunku ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zapoznanie studentów z głównymi problemami
zarządzania w ochronie zdrowia w języku angielskim
i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem
angielskim w zakresie dyscypliny, z umiejętnym
stosowaniem terminów specjalistycznych.

W1, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Inscenizacja,
Konwersatorium językowe, Lektorat, Warsztat
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta, praca pisemna, test,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pracy pisemnej i testu.

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Gra dydaktyczna, Inscenizacja,
Konwersatorium językowe, Lektorat, Praca w grupie, Warsztat

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta, praca pisemna, projekt,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ustne w formie
prezentacji.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

186 / 292

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta

W1

praca pisemna projekt zaliczenie ustne test
x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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x

Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i krajach
europejskich. Podstawowa znajomość MS Oﬃce. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się
jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do określenia obszarów zarządzania zakładami opieki
zdrowotnej, dokonania opisu i analizy ww. obszarów oraz określenia ich znaczenia (wagę) dla funkcjonowania
zakładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

typy podmiotów leczniczych

ZOZ_KPI_W22

W2

obszary zarządzania w podmiotach leczniczych

ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25

W3

narzędzia zarządzania stosowane w podmiotach leczniczych

ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej
prezentacji i rozprawy

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U35

U2

opracować narzędzie do oceny zarządzania w szpitalu

ZOZ_KPI_U23, ZOZ_KPI_U31

U3

opisać przydzielony obszar zarządzania podmiotem leczniczym

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U04

Sylabusy

188 / 292

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

skutecznego zarządzania czasem własnym

ZOZ_KPI_K03

K2

pracy w grupie

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06, ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zakład opieki zdrowotnej jako organizacja.

W1, W3

wykład

2.

Charakterystyka zarządzania zakładami opieki zdrowotnej:
W2
ludzie, cele, struktura.

wykład

3.

NZOZ-y szpitalne, rady społeczne a rady nadzorcze.

W1, W2

wykład

4.

Sektor szpitalny w Polsce i innych krajach OECD.

W2

wykład

5.

Charakterystyka zarządzania organizacjami typu nonproﬁt. Zakład opieki zdrowotnej jako małe / średnie
przedsiębiorstwo.

W1, W2

wykład

6.

Sprawowanie nadzoru nad podmiotami leczniczymi.

W1, W2, W3

wykład

7.

Możliwości oceny zarządzania i zasobów szpitala,
problemy pomiaru.

W2, U2, K1, K2

ćwiczenia

8.

Zakład idealny – z perspektywy różnych udziałowców.

W2, U2, K1, K2

ćwiczenia

9.

Prezentacje prac grupowych.

U1, U3

ćwiczenia

10.

Uwarunkowania działania zakładów opieki zdrowotnej.
Sieć szpitali.

W1, W2, K2

ćwiczenia

11.

Typy podmiotów leczniczych (zakładów opieki
zdrowotnej).

W1, U2

ćwiczenia

12.

Narzędzia oceny zarządzania.

W2, U2, K1, K2

ćwiczenia

13.

Rankingi szpitali.

W1, W2, U2

ćwiczenia

14.

Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym.

U2, K1, K2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Metoda projektów, Metoda przypadków, Wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Przygotowanie (w grupie) matrycy opisującej zarządzanie
szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej
wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące
formy i zawartości).

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
ocena grupy, zaliczenie

Przygotowanie (w grupie) opisu wybranego obszaru
zarządzania szpitalem - napisanej poprawną polszczyzną,
spełniającej wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach
(dotyczące formy i zawartości).

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

20

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

35

konsultacje z prowadzącym zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

obserwacja pracy studenta

ocena grupy zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

K1

x

x

x

x

K2

x

x

x

x

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do analiz ekonomicznych
Nazwa przedmiotu
Wstęp do analiz ekonomicznych
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 12, ćwiczenia komputerowe: 28

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki. Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające interpretację wyników analiz ekonomicznych
i prowadzenie prostych analiz ekonomicznych odnoszących się do oceny technologii medycznych i programów
zdrowotnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rolę i funkcję, jaką pełnią analizy ekonomiczne w dążeniu
do racjonalizacji systemu ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W14

W2

rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ocenie technologii
medycznych

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W14

W3

etapy i zasady przeprowadzania poszczególnych rodzajów analiz
ekonomicznych

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W14

W4

sposoby identyﬁkacji oraz pomiaru efektów zdrowotnych na potrzeby
analiz ekonomicznych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W14

W5

sposoby identyﬁkacji oraz pomiaru kosztów na potrzeby analiz
ekonomicznych

ZOZ_KPI_W04, ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W14

Sylabusy
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W6

rodzaje analiz wrażliwości i sposób oceny niepewności wyników
w analizach ekonomicznych

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W14

W7

podstawowe sposoby modelowania stosowanego w analizie
ekonomicznej

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W14

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i dokonać pomiaru efektów zdrowotnych i kosztów
interwencji podlegających analizie z wykorzystaniem prostych
przykładów

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U14,
ZOZ_KPI_U18, ZOZ_KPI_U34

U2

przeprowadzić prostą analizę ekonomiczną, zinterpretować jej wyniki
oraz wskazać ograniczenia

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U07, ZOZ_KPI_U18,
ZOZ_KPI_U33, ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności
badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł informacji

K1

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawowe rodzaje analiz ekonomicznych oraz etapy ich
przeprowadzania.

W1, W2, W3, W6, W7,
U2, K1

wykład, ćwiczenia
komputerowe

2.

Identyﬁkacja, pomiar i wycena kosztów działania
zdrowotnego.

W5, U1, K1

wykład, ćwiczenia
komputerowe

3.

Identyﬁkacja, pomiar i wycena efektów działania
zdrowotnego.

W4, U1, K1

wykład, ćwiczenia
komputerowe

4.

Analizy ekonomiczne - rozwiązywanie przykładów.

W2, W3, W6, W7, U2

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Metoda projektów, Rozwiązywanie zadań, Wykład, Wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

test wielokrotnego
wyboru, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na wszystkich
zajęciach (ewentualne nieobecności muszą zostać zaliczone u
prowadzącego dane zajęcia, na zasadach przez niego
określonych), przygotowanie wszystkich zadań wykonywanych na
ćwiczeniach oraz przygotowanie projektu końcowego opracowanie analizy ekonomicznej. Ocena końcowa z przedmiotu
jest równa średniej arytmetycznej z oceny otrzymanej z projektu
końcowego oraz zaliczenia pisemnego i testu (otrzymanie
pozytywnej oceny z poszczególnych części jest uwarunkowane
uzyskaniem co najmniej 60% punktów w każdej z wymienionych
powyżej kategorii - projekt, zaliczenie pisemne i test). Zaliczenie
pisemne obejmuje zadanie obliczeniowe oraz analizę
przypadku/interpretację wyników analizy (analiza tekstów).
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obserwacja pracy
studenta, projekt,
sprawozdanie z wykonania
zadania, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich
zajęciach (ewentualne nieobecności muszą zostać zaliczone u
prowadzącego dane zajęcia, na zasadach przez niego
określonych), przygotowanie wszystkich zadań wykonywanych na
ćwiczeniach oraz przygotowanie projektu końcowego opracowanie analizy ekonomicznej. Projekt końcowy oceniany jest
pod względem kompletności i prawidłowości analizy (0-5
punktów) oraz pod względem struktury i treści raportu (0-5
punktów) (otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane
uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych
powyżej kategorii).

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

12

ćwiczenia komputerowe

28

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do kolokwium

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się
dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test wielokrotnego
wyboru

zaliczenie pisemne

obserwacja pracy
studenta

projekt

sprawozdanie z
wykonania zadania

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

x

x

x

W4

x

x

x

x

x

W5

x

x

x

x

x

W6

x

x

x

x

x

W7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U1
U2
K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Finansowanie inwestycji w ochronie
zdrowia
Nazwa przedmiotu
Finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia
Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące zdrowie uczenia się
zaliczenie na ocenę
i opiekę społeczną
Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 5, ćwiczenia komputerowe: 15, e-learning: 5

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i ﬁnansów (w tym rachunkowości zarządczej i metod zarządzania ﬁnansami).

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu źródeł ﬁnansowania oraz metod oceny
inwestycji w ochronie zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcie i rodzaje inwestycji

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12, ZOZ_KPI_W23,
ZOZ_KPI_W26

W2

pojęcie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W26

W3

uwarunkowania zewnętrzne decyzji inwestycyjnych w ochronie
zdrowia

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W23,
ZOZ_KPI_W26

W4

źródła ﬁnansowania inwestycji w ochronie zdrowia, w podziale
na publiczne i prywatne (w tym koncepcję partnerstwa
publiczno-prywatnego)

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W13, ZOZ_KPI_W26,
ZOZ_KPI_W27

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

dokonać analizy dostępnych źródeł ﬁnansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13

U2

oszacować budżet inwestycyjny

ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U18,
ZOZ_KPI_U21, ZOZ_KPI_U30

U3

dokonać oceny opłacalności inwestycji z wykorzystaniem
wskazanej metody

ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18,
ZOZ_KPI_U30

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich
umiejętności badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł
informacji

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie i rodzaje inwestycji.

W1

wykład

2.

Etapy procesu inwestycyjnego.

W1

wykład

3.

Pojęcie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego.

W2

wykład

4.

Uwarunkowania zewnętrzne decyzji inwestycyjnych w
ochronie zdrowia.

W3, U1

wykład, ćwiczenia

5.

Źródła ﬁnansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
podmiotów wykonujących działalność leczniczą
(zewnętrzne versus wewnętrzne).

W4, U1

wykład, ćwiczenia

6.

Budżet inwestycyjny (harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy
projektu).

U2, K1

ćwiczenia komputerowe

7.

Statyczne versus dynamiczne metody oceny opłacalności
inwestycji (m.in. okres i stopa zwrotu, NPV, IRR, indeks
zyskowności).

U3, K1

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

8.

Analiza i uwzględnienie ryzyka projektu inwestycyjnego w
rachunku efektywności inwestycji.

U3, K1

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

9.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji
inwestycji w ochronie zdrowia.

W4, U1

e-learning

10.

Ocena celowości inwestycji ﬁnansowanej ze środków
publicznych (narzędzia sterowania podażą usług
zdrowotnych).

W3

wykład, ćwiczenia
komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Rozwiązywanie zadań,
Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie co najmniej 60% punktów na zaliczeniu
pisemnym obejmującym materiał realizowany na
wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach e-learningowych.
Zaliczenie ma charakter opisowy – pytania otwarte i
zadania obliczeniowe.

ćwiczenia

projekt, sprawdzian praktyczny

Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej sumy punktów z
kolokwium zaliczeniowego oraz aktywny udział w
prowadzonych na ćwiczeniach dyskusjach.

ćwiczenia komputerowe

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z pracy projektowej
obserwacja pracy studenta,
projekt, sprawozdanie z wykonania realizowanej na ćwiczeniach oraz aktywny udział w
prowadzonych na ćwiczeniach dyskusjach.
zadania

e-learning

sprawozdanie z wykonania zadania

Zaliczenie aktywności realizowanych w formie elearningu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

5

ćwiczenia komputerowe

15

e-learning

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się
dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne projekt

W1

x

W2

x

W3

x

x

W4

x

x

sprawdzian
praktyczny

obserwacja pracy
studenta

sprawozdanie z
wykonania zadania

U1

x

x

x

U2

x

x

x

x

x

U3
K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Analiza danych w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Analiza danych w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia komputerowe: 40

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe umiejętności z zakresu matematyki i obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów na podstawie analizy konkretnych przykładów do samodzielnego przeprowadzania
analiz danych w różnych obszarach ochrony zdrowia. Po zaliczeniu modułu student będzie w stanie samodzielnie
ocenić jakość danych, wybrać potrzebne informacje z większych zbiorów danych i poddać je analizie, a następnie
zaprezentować wyniki analizy, zinterpretować je i wyciągnąć wnioski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kryteria wiarygodności danych

ZOZ_KPI_W04

W2

podstawowe metody analizy danych

ZOZ_KPI_W05, ZOZ_KPI_W09

W3

zasady prezentacji i interpretacji danych

ZOZ_KPI_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić wiarygodność danych poddanych analizie i ich przydatność
do zadanego celu

ZOZ_KPI_U01

U2

zaplanować i przeprowadzić analizę danych zgodnie z założonym celem

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U02

U3

zaprezentować wyniki analizy danych w przejrzystej i komunikatywnej formie

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U04

U4

zinterpretować wyniki analizy danych i wyciągnąć z nich właściwe wnioski

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03

U5

rozpoznać błędy w analizach i interpretacjach przygotowanych przez innych

ZOZ_KPI_U01

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyszukiwania informacji w internetowych zasobach polskich
i międzynarodowych

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Analiza danych z zakresu ﬁnansowania ochrony zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

ćwiczenia komputerowe

2.

Analiza podstawowych danych demograﬁcznych i
epidemiologicznych w kontekście ekonomicznych
aspektów systemu ochrony zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

ćwiczenia komputerowe

3.

Analiza danych w obszarze zasobów ludzkich w ochronie
zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

ćwiczenia komputerowe

4.

Analiza danych w obszarze zasobów kapitałowych w
ochronie zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

ćwiczenia komputerowe

5.

Analiza danych dotyczących zjawisk korupcyjnych w
obszarze zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia komputerowe, Metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia komputerowe

Formy zaliczenia

obserwacja pracy
studenta, projekt,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na wszystkich
zajęciach (ewentualne nieobecności muszą zostać zaliczone u
prowadzącego dane zajęcia, na zasadach przez niego
określonych), przygotowanie wszystkich zadań wykonywanych na
zajęciach oraz przygotowanie projektu końcowego (analiza danych
i pisemny raport z tej analizy w zakresie przydzielonego tematu).
Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z
projektu końcowego. Projekt końcowy oceniany jest pod względem
kompletności i prawidłowości analizy (0-5 punktów) oraz pod
względem struktury i treści raportu (0-5 punktów) (otrzymanie
pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3
punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii).

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia komputerowe

40

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta projekt

sprawozdanie z wykonania zadania

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

U4

x

x

x

U5

x

K1

x

Sylabusy

x
x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ubezpieczenia zdrowotne
Nazwa przedmiotu
Ubezpieczenia zdrowotne
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10, ćwiczenia komputerowe: 10

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe umiejętności z zakresu matematyki i obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie zainteresowanych studentów w rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmu
ubezpieczenia oraz różnych typów ubezpieczeń zdrowotnych.

C2

Wyćwiczenie umiejętności w zakresie kalkulacji podstawowych wskaźników ubezpieczeniowych oraz składek
aktuarialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji ubezpieczeń
zdrowotnych

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W12,
ZOZ_KPI_W16

W2

czynniki determinujące popyt i podaż w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W12

W3

powiązanie pomiędzy rynkami ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń
zdrowotnych

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W12

W4

różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi modelami ubezpieczeń
zdrowotnych oraz przykłady ich zastosowań

ZOZ_KPI_W11, ZOZ_KPI_W16

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

oszacować podstawowe wielkości determinujące popyt na ubezpieczenia
zdrowotne oraz podaż takiego ubezpieczenia

ZOZ_KPI_U12, ZOZ_KPI_U17

U2

oszacować indywidualne i społeczne korzyści oraz straty realizowane
na rynkach ubezpieczeń i świadczeń zdrowotnych

ZOZ_KPI_U11, ZOZ_KPI_U12,
ZOZ_KPI_U17

U3

obliczyć składki aktuarialne przy jednorazowym i ponawianym underwritingu

ZOZ_KPI_U17, ZOZ_KPI_U18

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności
badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł informacji

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K03

K2

podejmowania autonomicznych decyzji zmierzających do rozstrzygania
praktycznych problemów

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie i klasyﬁkacja ryzyka, cechy ryzyka zdrowotnego,
sposoby zarządzania ryzykiem.

W1

wykład

2.

Zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
funkcja oczekiwanej użyteczności, ekwiwalent pewności,
premia za ryzyko i premia za bezpieczeństwo.

W2, U1

wykład, ćwiczenia

3.

Popyt na ubezpieczenie zdrowotne, składki aktuarialne i
rzeczywiste.

W2, U1, U3

wykład

4.

Determinanty podaży ochrony ubezpieczeniowej,
instrumenty ograniczające prawdopodobieństwo
wystąpienie niewypłacalności ubezpieczyciela.

W2, U1

wykład, ćwiczenia

5.

Powiązania pomiędzy rynkiem ubezpieczeń i rynkiem
świadczeń zdrowotnych, oczekiwane straty w dobrobycie
wynikające z występowania problemu moral hazard.

W3, U2

wykład, ćwiczenia

6.

Podstawowe typy i formy ubezpieczeń zdrowotnych:
ubezpieczenia społeczne paraﬁskalne i solidarne,
ubezpieczenia prywatne.

W4, K1, K2

wykład, ćwiczenia

7.

Ubezpieczenia zdrowotne w starzejącym się
społeczeństwie.

W4, K1, K2

wykład, ćwiczenia

8.

Podstawy matematyki aktuarialnej: kalkulacja
aktuarialnych składek ubezpieczeniowych, w tym
zawierających rezerwy na starość.

U3

ćwiczenia komputerowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej
60% punktów z pisemnego zaliczenia końcowego, w toku
którego sprawdzone zostanie opanowanie materiału
będącego przedmiotem wykładów i ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do końcowego
kolokwium jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach
polegających na rozwiązywaniu zadań oraz włączeniu się do
dyskusji.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta,
zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń komputerowych i
dopuszczenia do końcowego kolokwium jest aktywne
uczestnictwo w ćwiczeniach polegających na rozwiązywaniu
zadań.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

10

ćwiczenia komputerowe

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do kolokwium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

x

W4

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Finansowanie zaopatrzenia w leki i
wyroby medyczne
Nazwa przedmiotu
Finansowanie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 26, ćwiczenia komputerowe: 8

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami ﬁnansowania i organizacji zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne w systemie
opieki zdrowotnej oraz placówkach leczniczych.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne dla profesjonalnego
współuczestniczenia w rozwiązywaniu problemów i racjonalizacji zarządzania lekami oraz wyrobami medycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe
efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i modele ﬁnansowania zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne w Polsce i wybranych
innych krajach

ZOZ_KPI_W13

W2

organizację systemu zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne w Polsce oraz wybrane
rozwiązania zagraniczne

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W20

W3

sposoby ustalania cen i refundacji leków (aptecznych, szpitalnych, stosowanych w ramach
chemioterapii oraz programów lekowych)

ZOZ_KPI_W21

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obliczyć wartości refundacji leków i wyrobów medycznych oraz ewentualnego udziału
pacjenta w kosztach ich stosowania, z uwzględnieniem różnych form ﬁnansowania tych
produktów i wyrobów

ZOZ_KPI_U24

U2

porównać różne metody ﬁnansowania farmakoterapii i stosowania wyrobów medycznych,
oraz zarekomendować rozwiązania optymalne dla określonych uwarunkowań systemowych

ZOZ_KPI_U12,
ZOZ_KPI_U13

U3

krytycznie ocenić różne modele zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne, oraz rozwiązania
międzynarodowe w tym zakresie, a także wskazać ich mocne i słabe strony oraz możliwości
adaptacji w określonych uwarunkowaniach

ZOZ_KPI_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności badawczych, z wykorzystaniem
właściwych źródeł informacji oraz wsparcia ze strony środowiska profesjonalistów

ZOZ_KPI_K02

K2

podejmowania samodzielnych i zespołowych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie
problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz własnym miejscu pracy

ZOZ_KPI_K01

K3

kulturalnego, zrównoważonego i opartego na wiedzy odnoszenia się do poglądów i opinii
innych osób, w tym profesjonalistów oraz pacjentów, dotyczących teorii lub praktyki
ﬁnansowania i organizacji zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K10

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do ﬁnansowania i organizacji zaopatrzenia
w leki i wyroby medyczne oraz ich kontekstowego
umiejscowienia w systemie opieki zdrowotnej i
placówkach leczniczych.

W1, W2

wykład

2.

Omówienie wybranych pojęć, deﬁnicji, rozwiązań
systemowych i metod analitycznych.

W1, W2

wykład

3.

Wprowadzenie do polityki cenowo-refundacyjnej w
obszarze leków i wyrobów medycznych.

W3

wykład

4.

Wprowadzenie do metod analizy i oceny stanu gospodarki
lekami i wyrobami medycznymi.

U2, U3

wykład

5.

Rynek leków i wyrobów medycznych w Polsce, Unii
Europejskiej i wybranych innych krajach – charakterystyka
i dyskusja.

W2, K2, K3

ćwiczenia

6.

Zasady ﬁnansowania leków i wyrobów medycznych w
systemach opieki zdrowotnej.

W1, U2

ćwiczenia

7.

Zasady ﬁnansowania leków i wyrobów medycznych w
placówkach leczniczych.

W1, U2

ćwiczenia

8.

Formalno-prawne regulacje gospodarki lekami i wyrobami
medycznymi (ﬁnansowanie i systemy zaopatrzenia).

W2, U2, U3

ćwiczenia

9.

Analizy użytkowania leków i wyrobów medycznych oraz
aktywne kształtowanie gospodarki tymi produktami i
wyrobami.

U3, K2

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

10.

Obliczanie wartości refundacji oraz odpłatności pacjenta
za leki i wyroby medyczne.

U1, K1

ćwiczenia komputerowe

Sylabusy
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11.

Polityka cenowo-refundacyjna w obszarze leków i
wyrobów medycznych jako elementy polityki zdrowotnej.
Studia przypadków.

W2, U2, U3, K2, K3

ćwiczenia

12.

Narzędzia racjonalizacji gospodarki lekami i wyrobami
medycznymi oraz ich praktyczne zastosowania.

U3, K2

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

13.

Finansowanie i organizacja gospodarki lekami w
szpitalach.

U2, U3, K2

ćwiczenia

14.

Zastosowanie oceny technologii medycznych (OTM; HTA)
w racjonalizacji ﬁnansowania, zarządzania i
gospodarowania lekami oraz wyrobami medycznymi.

W2, U2, K1

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

15.

Przedyskutowanie zastosowań szpitalnej oceny
technologii medycznych (Hospital-Based Health
Technology Assessment; HB-HTA) w uwarunkowaniach
polskich i zagranicznych.

W2, U3, K3

ćwiczenia

16.

Zasady prawidłowego opracowywania raportów HTA w
obszarze leków i wyrobów medycznych oraz interpretacji
wyników tych analiz.

W1, U3, K1

ćwiczenia, ćwiczenia
komputerowe

17.

Zastosowanie wniosków płynących z analiz HTA w
zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej i placówkami
leczniczymi. Studia przypadków dotyczące leków i
wyrobów medycznych.

U3, K3

ćwiczenia

18.

Rola poszczególnych interesariuszy w systemie
zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne – zróżnicowane
punkty widzenia na ﬁnansowanie i organizację świadczeń
- pacjenci, profesjonaliści medyczni, władze zdrowotne i
przemysł farmaceutyczny.

U3, K3

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Rozwiązywanie
zadań, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Udział w wykładach - zgodnie z obowiązującym
regulaminem studiów. Warunkiem zaliczenia modułu są 4
opisane poniżej elementy, zaś ocena końcowa jest średnią
ważoną z ocen uzyskanych przez studenta w zakresie tych
elementów (wagi procentowe są podane w nawiasach): aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusjach,
wykonanie zadań cząstkowych (20%), - przeprowadzenie i
zaprezentowanie wyników mini-projektu (20%), zaliczenie kolokwium (20%), - zaliczenie końcowego testu
wiedzy (40%).

ćwiczenia

kolokwia teoretyczne, obserwacja
pracy studenta, odpowiedź ustna,
projekt, zaliczenie pisemne

Aktywny udział w ćwiczeniach, realizacja zadań w
przebiegu procesu nauczania przedmiotu, zaliczenie
kolokwium, zaliczenie pisemne.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta,
sprawozdanie z wykonania
zadania

Aktywny udział w ćwiczeniach komputerowych.

Sylabusy
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Dodatkowy opis
Końcowy test wiedzy oceniany jest według następującej skali:
ocena dostateczna (3,0): 60-67% maksymalnej liczby punktów;
ocena plus dostateczny (3,5): 68-75% maksymalnej liczby punktów;
ocena dobra (4,0): 76-83% maksymalnej liczby punktów;
ocena plus dobry (4,5): 84-90% maksymalnej liczby punktów;
ocena bardzo dobra (5.0): ponad 90% maksymalnej liczby punktów.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

26

ćwiczenia komputerowe

8

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do kolokwium

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

kształcenie samodzielne

9

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia
się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie
pisemne

kolokwia
teoretyczne

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

x

U1

x

x

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

x

x

U3

x

x

x

x

x

x

K1

x

x

x

x

K2

x

x

x

x

K3

x

x

x

Sylabusy

obserwacja pracy
sprawozdanie z
odpowiedź ustna projekt
studenta
wykonania zadania
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metody ﬁnansowania
świadczeniodawców
Nazwa przedmiotu
Metody ﬁnansowania świadczeniodawców
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 24, e-learning: 6

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z
anglojęzycznej literatury naukowej.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat tradycyjnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zakupywania
świadczeń opieki zdrowotnej i metod ﬁnansowania świadczeniodawców.

C2

Wykształcenie umiejętności oceny i projektowania narzędzi w obszarze ﬁnansowania świadczeniodawców opieki
zdrowotnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

elementy systemu zakupywania świadczeń opieki zdrowotnej, cele oraz zasady jego
funkcjonowania oraz rozwiązania organizacyjne w tym obszarze

ZOZ_KPI_W11,
ZOZ_KPI_W13,
ZOZ_KPI_W22

W2

poszczególne metody ﬁnansowania świadczeniodawców (np. fee-for-service, opłata
kapitacyjna, opłata za przypadek chorobowy itd.), ich klasyﬁkacje oraz ograniczenia
i korzyści ich zastosowania dla realizacji określonych celów

ZOZ_KPI_W13,
ZOZ_KPI_W25

Sylabusy
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W3

ideę zakupywania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wartość (value-based
purchasing) oraz zasady i efekty programów opartych na płacenia za efekty (pay-forperformance)

ZOZ_KPI_W13,
ZOZ_KPI_W25

W4

przykładowe rozwiązania w obszarze ﬁnansowania świadczeniodawców w Polsce
i innych krajach

ZOZ_KPI_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, analizować i interpretować dowody naukowe w obszarze ﬁnansowania
świadczeniodawców opieki zdrowotnej

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U13

U2

oceniać potencjalne skutki zastosowania poszczególnych metod ﬁnansowania
świadczeniodawców w oparciu o pozyskaną wiedzę

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U34

U3

zaproponować odpowiednie rozwiązania w obszarze ﬁnansowania świadczeniodawców
w danym kontekście np. priorytetów systemu ochrony zdrowia, możliwości
ﬁnansowanych płatnika

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U13,
ZOZ_KPI_U35

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w grupie przy projektowaniu rozwiązań w obszarze ﬁnansowania
świadczeniodawców opieki zdrowotnej

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

K2

poszerzania swojej wiedzy w obszarze ﬁnansowania świadczeniodawców opieki
zdrowotnej

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zakupywanie świadczeń jako jedna z funkcji systemu
ochrony zdrowia: zasady, zaangażowane podmioty,
rozwiązania organizacyjne.

W1, U1, K2

wykład, ćwiczenia, elearning

2.

Metody ﬁnansowania świadczeniodawców poszczególnych
szczebli opieki zdrowotnej - charakterystyka, tradycyjne i
nowoczesne rozwiązania, efekty.

W2, U1, U2, K2

wykład, ćwiczenia, elearning

3.

Finansowanie świadczeniodawców w wybranych krajach.

W4, U2, K2

ćwiczenia

4.

Zakupywanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o
wartość (value-based purchasing), płacenie za efekty
(pay-for-performance).

W3, U1, U2, K2

wykład, ćwiczenia

5.

Projektowanie systemu zakupywania świadczeń opieki
zdrowotnej.

U1, U2, U3, K1, K2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Metoda problemowa, Metoda projektów, Wykład, Wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej liczby punktów na teście
końcowym.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
test

Przygotowanie w grupie i zaprezentowanie pracy projektowej.
Ocena pracy projektowej będzie uwzględniać: zdolność do
gromadzenia i analizowania szerokiego zakresu istotnych danych,
umiejętność krytycznej oceny zebranych dowodów, poprawność
rozumowania, poprawność stosowania terminologii, przejrzystość
i logiczność prezentacji, umiejętność prezentacji. Uczestnictwo i
aktywność na ćwiczeniach. Uzyskanie co najmniej 60% całkowitej
liczby punktów na teście końcowym.

e-learning

test, zaliczenie pisemne

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego dotyczącego
poszczególnych wykładów e-learningowych. Uzyskanie co
najmniej 60% całkowitej liczby punktów na teście końcowym.

Dodatkowy opis
Ocena końcowa: średnia ważona ocen z pracy projektowej (50%) oraz końcowego testu (50%) obejmującego materiał
realizowany na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach e-learningowych oraz wskazaną literaturę.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

24

e-learning

6

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do kolokwium

15

kształcenie samodzielne

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

obserwacja pracy studenta

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

W4

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

K1

x

x

x

x

K2

Sylabusy

x

ocena grupy zaliczenie pisemne
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Nazwa przedmiotu
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia komputerowe: 20, e-learning: 5

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat zasad i etapów procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych
ﬁnansowanych ze środków publicznych, a także rozliczania tych świadczeń.

C2

Wykształcenie umiejętności analizy i oceny prawidłowości procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz
ich rozliczania w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady i etapy procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz
przygotowania oferty konkursowej i kryteria jej oceny

ZOZ_KPI_W13

W2

warunki realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

ZOZ_KPI_W13

W3

sposoby i zasady rozliczania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych
zakresach

ZOZ_KPI_W13

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować podstawowe kryteria oceny ofert oraz etapy
procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U34
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U2

zidentyﬁkować i korzystać z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących
warunków przeprowadzania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U34

U3

analizować prawidłowość realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
i sposoby rozliczania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U13, ZOZ_KPI_U24,
ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swojej wiedzy w obszarze kontraktowania i ﬁnansowania
świadczeń zdrowotnych

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych –
podstawa prawna, podstawowe zasady i etapy procesu.

W1, U1

wykład

2.

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej – ogólne warunki realizacji i rozliczania umów.

W2, U2

wykład

3.

Szczegółowe zasady kontraktowania i rozliczania
świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, lecznictwa
uzdrowiskowego, świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki
paliatywnej i hospicyjnej, leczenia stomatologicznego oraz
ratownictwa medycznego.

W1, W3, U3

wykład

4.

Analiza procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

W1, U1, K1

ćwiczenia komputerowe

5.

Analiza procesu realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

W2, U2, U3, K1

ćwiczenia komputerowe

6.

Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w
wybranych zakresach: podstawowa opieka zdrowotna,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne,
rehabilitacja lecznicza, lecznictwo uzdrowiskowe,
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej, leczenie stomatologiczne, ratownictwo
medyczne oraz opieka paliatywna i hospicyjna – analiza
przypadków.

W1, W3, U1, U3, K1

ćwiczenia komputerowe

7.

Szczegółowe zasady i etapy procesu kontraktowania
świadczeń zdrowotnych.

W1, U1, K1

e-learning

8.

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczania umów o
udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W2, W3, U2, U3, K1

e-learning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Rozwiązywanie zadań, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z
zaliczenia pisemnego o charakterze opisowym - pytania otwarte
i zadania oraz testu wielokrotnego wyboru. Otrzymanie
pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej
60% punktów. Zaliczenie pisemne i test obejmują materiał
realizowany na wykładach, ćwiczeniach komputerowych oraz
zajęciach e-learningowych.

ćwiczenia komputerowe

obserwacja pracy studenta,
test wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na wszystkich
zajęciach (ewentualne nieobecności muszą zostać zaliczone u
prowadzącego dane zajęcia, na zasadach przez niego
określonych), aktywny udział w prowadzonych na ćwiczeniach
dyskusjach oraz przy rozwiązywaniu zadań na ćwiczeniach.
Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z
zaliczenia pisemnego o charakterze opisowym - pytania otwarte
i zadania oraz testu wielokrotnego wyboru. Otrzymanie
pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej
60% punktów. Zaliczenie pisemne i test obejmują materiał
realizowany na wykładach, ćwiczeniach komputerowych oraz
zajęciach e-learningowych.

e-learning

test wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

Zaliczenie aktywności realizowanych w formie e-learningu.

wykład

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia komputerowe

20

e-learning

5

przygotowanie do kolokwium

15

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test wielokrotnego wyboru zaliczenie pisemne obserwacja pracy studenta

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

x

U2
U3
K1

Sylabusy

x
x

x

x

x
x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Systemy zarządzania środowiskowego w
ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Systemy zarządzania środowiskowego w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z współczesnymi koncepcjami zarządzania środowiskowego stosowanymi w ochronie
zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia i terminy funkcjonujące w obszarze zarządzania środowiskowego

ZOZ_KPI_W11

W2

zastosowanie wybranych metod i narzędzi doskonalenia wdrożonego systemu
zarządzania środowiskowego w organizacji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W09

W3

mechanizm doskonalenia znormalizowanego systemu zarządzania środowiskowego
wdrożonego w wybranej jednostce ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W22

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować zapisane w dokumentach normatywnych wymagania do wybranych
obszarów (elementów) systemu zarządzania środowiskowego

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie w problematykę zarządzania
środowiskowego.

W1

wykład

2.

Koncepcje zarządzania środowiskowego w ochronie
zdrowia.

W1

wykład

3.

Znormalizowane systemy zarządzania środowiskowego w
jednostkach ochrony zdrowia.

W2, W3, U1

wykład

4.

Zastosowanie wybranych metod i narzędzi zarządzania
środowiskowego w jednostce ochrony zdrowia.

W2

wykład

5.

Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego w
jednostce opieki zdrowotnej (nadzorowanie oraz przegląd
dokumentów i zapisów prawnych).

U1

wykład

6.

Zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi w
jednostce ochrony zdrowia.

W2

wykład

7.

Wdrożenie europejskiego system ekozarządzania i audytu
– EMAS w jednostce ochrony zdrowia.

W3

wykład

8.

Polityka środowiskowa (współudział pracowników, cele
ogólne i szczegółowe, przeglądy).

W1, U1

wykład

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% plus 1 poprawnych odpowiedzi
z testu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

kształcenie samodzielne

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
82
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Systemy zarządzania bezpieczeństwem
w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Systemy zarządzania bezpieczeństwem w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów ze współczesnymi koncepcjami systemowego zarządzania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji w organizacjach ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia i terminy funkcjonujące w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem w zakresie
ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W25

W2

metody badań i analiz wybranych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem
w organizacji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W03,
ZOZ_KPI_W05

W3

mechanizm funkcjonowania systemu zarządzania organizacją ochrony zdrowia, która
wdrożyła znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (skrót
SZBHP) oraz bezpieczeństwem informacji (skrót SZBI)

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zarządzać poziomem bezpieczeństwa, tzn. zidentyﬁkować i ocenić potencjalne
zagrożenia oraz wskazać metody ograniczania skutków ich wystąpienia

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U02

U2

wyjaśnić pojęcie zagrożenia i powiazać je z wymaganiami systemów zarządzania
bezpieczeństwem w organizacji ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U02,
ZOZ_KPI_U05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Współczesna koncepcja zarządzania bezpieczeństwem
organizacji.

W3, U2

wykład

2.

Koncepcje systemowego zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy - rodzina norm PN-N-18000 SZBHP oraz
systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji rodzina norm ISO/IEC serii 27000 SZBI.

W1

wykład

3.

Modele systemów zarządzania bezpieczeństwem w tym w
szczególności SZBHP oraz SZBI w organizacjach ochrony
zdrowia.

W1, W3

wykład

4.

Interpretacja wymagań norm PN-N 1801 oraz ISO/IEC
27001.

W2, U1

wykład

5.

Procesy wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania
bezpieczeństwem w organizacji ochrony zdrowia.

W3

wykład

6.

Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem w
organizacji.

W3

wykład

7.

Polityka systemowego zarządzania bezpieczeństwem w
organizacji ochrony zdrowia.

W2

wykład

8.

Odpowiedzialność i uprawnienia menedżerów
(kierowników) oraz pracowników wykonawczych w ramach
W1, W2, U1
wybranego systemu zarządzania bezpieczeństwem w
organizacji ochrony zdrowia.

wykład

9.

Identyﬁkacja, szacowanie i postępowanie z ryzykiem
zawodowym lub ryzykiem naruszenia (utraty)
bezpieczeństwa informacji.

wykład

10.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem U1
informacji.

wykład

11.

Audyt i certyﬁkacja zintegrowanych systemów
zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach ochrony
zdrowia.

wykład

W1, W2, U1

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 50%+1 poprawnych odpowiedzi z testu.
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Normalizacja i ocena zgodności w
zarządzaniu organizacjami ochrony
zdrowia
Nazwa przedmiotu
Normalizacja i ocena zgodności w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejetności niezbędne do opracowywania i stosowania norm wyrobów
medycznych i systemów zarządzania w zakresie ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię normalizacyjną w dziedzinie zarządzania jakością w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_W09,
ZOZ_KPI_W25

W2

mechanizm tworzenia, publikowania i stosowania norm w dziedzinie zarządzania
jakością w ochronie zdrowia

ZOZ_KPI_W25

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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dokonać identyﬁkacji i oceny wyrobów medycznych i systemów zarządzania pod kątem
ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi zapisanymi w dyrektywach nowego
podejścia

U1

ZOZ_KPI_U10,
ZOZ_KPI_U16

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podejmowania inicjatyw twórczych w dziedzinie zarządzania jakością w ochronie
zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wyrobów medycznych poprzez
odwołanie się do sprawdzonych rozwiązań technicznych i systemowych stosowanych
w normalizacji, certyﬁkacji lub akredytacji

K1

ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K09

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do problematyki normalizacyjnej w
ochronie zdrowia.

W1

wykład

2.

Wyroby medyczne oraz systemy zarządzania jako
wybrane przedmioty działań normalizacyjnych w ochronie
zdrowia.

U1

wykład

3.

Przestrzeń normalizacyjna w ochronie zdrowia.

U1

wykład

4.

Zasady opracowywania i stosowania norm w dziedzinie
systemów zarządzania w ochronie zdrowia.

W2

wykład

5.

Dokumenty normatywne w ochronie zdrowia – charakter,
struktura i typy norm wyrobów i systemów zarządzania.

W2

wykład, ćwiczenia

6.

Normy wyrobów medycznych i systemów zarządzania w
ochronie zdrowia.

W2, U1

ćwiczenia

7.

Normalizacja w procesie zapewniania jakości i
bezpieczeństwa użytkownikom wyrobów medycznych.

U1, K1

ćwiczenia

8.

Badanie i ocena zgodności wyrobów medycznych i
systemów zarządzania z wymaganiami zasadniczymi
zapisanymi w dyrektywach nowego podejścia oraz w
normach technicznych i systemowych.

U1

ćwiczenia

9.

Normalizacja w procesach certyﬁkacji i akredytacji w
zakresie ochrony zdrowia.

W2

wykład

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 50% plus 1 poprawnych
odpowiedzi z testu.

wykład

test

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, zaliczenie Przygotowanie referatu.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

226 / 292

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

obserwacja pracy studenta

zaliczenie

U1

x

x

K1

x

x

W1

x

W2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Audyty i kontrola
Nazwa przedmiotu
Audyty i kontrola
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania. Ćwiczenia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną
nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze znaczeniem audytów i kontroli w organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia w zakresie audytu i kontroli

ZOZ_KPI_W25

W2

standardy audytu zewnętrznego i wewnętrznego

ZOZ_KPI_W25

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uczestniczyć w audytach wybranych obszarów działalności organizacji

ZOZ_KPI_U16

U2

interpretować wyniki audytu i kontroli oraz wskazywać działania pokontrolne ZOZ_KPI_U16

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie audytu

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Kontrolowanie jako funkcja zarządzania.

W1

wykład

2.

Pojęcia audytu i kontroli.

W1

wykład

3.

System kontroli wewnętrznej.

W1, W2

wykład

4.

Funkcje, cele i standardy audytu wewnętrznego.

W1, W2

wykład

5.

Kompetencje audytora.

W1, U1

wykład

6.

Audyty: ﬁnansowy, systemów zarządzania, personalny,
kultury organizacyjnej.

W1, U1

wykład

7.

Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego oraz Kodeks etyki zawodowej audytora
wewnętrznego.

W2, U1

wykład

8.

Audyty i kontrola w ochronie zdrowia.

W1, U1, U2

wykład

9.

Analiza ryzyka, planowanie audytu oraz dobór próby do
kontroli.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

10.

Realizacja audytu.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

11.

Raportowanie oraz monitorowanie wykonania
rekomendacji.

W1, U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie co najmniej 51%
punktów na zaliczeniu pisemnym przeprowadzanym po
zakończeniu zajęć. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego
wyboru.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do zaliczenia
końcowego jest wykonanie przez studenta projektu
dotyczącego przeprowadzenia audytu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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przygotowanie projektu

20

konsultacje z prowadzącym zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

W1

x

W2

x

obserwacja pracy studenta

projekt

U1

x

U2

x

K1

Sylabusy

x

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kaizen
Nazwa przedmiotu
Kaizen
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania. Ćwiczenia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną
nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcją kaizen oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania wybranych narzędzi
kaizen w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne narzędzia kaizen

ZOZ_KPI_W25

W2

właściwe utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S)

ZOZ_KPI_W25

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać i zastosować właściwe narzędzia kaizen w miejscu wykonywania pracy

ZOZ_KPI_U16

U2

utrzymywać stanowisko pracy zgodnie z metodą 5S

ZOZ_KPI_U16

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszukiwania pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji

ZOZ_KPI_K01

K2

permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie koncepcji
ciągłego doskonalenia

ZOZ_KPI_K02

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawowe deﬁnicje związane z kaizen.

W1, U1

wykład

2.

Trzy ﬁlary kaizen.

W1, W2, U1, U2

wykład

3.

Utrzymywanie stanowiska pracy w pięciu krokach (5S).

W2, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

4.

Instrumenty kaizen.

W1, U1, K1, K2

wykład, ćwiczenia

5.

Zaangażowanie w kaizen.

W1, U1

wykład

6.

System sugestii pracowniczych.

W1, U1, K1, K2

wykład, ćwiczenia

7.

Studia przypadków.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie co najmniej 51%
punktów na zaliczeniu pisemnym przeprowadzanym po
zakończeniu zajęć. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego
wyboru.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do zaliczenia
końcowego jest wykonanie przez studenta projektu:
opracowanie regulaminu systemu sugestii pracowniczych.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

20

konsultacje z prowadzącym zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test obserwacja pracy studenta projekt

W1

x

W2

x

U1

x

x

U2

x

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Systemy zarządzania jakością
Nazwa przedmiotu
Systemy zarządzania jakością
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością, wybranymi zasadami oraz metodami
i narzędziami zarządzania jakością.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia związane z zarządzaniem jakością oraz współczesne koncepcje
zarządzania jakością

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W25

W2

wybrane zasady, metody oraz narzędzia zarządzania jakością

ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W25

W3

wymagania stawiane systemom zarządzania jakością zgodnym z normą ISO
9001

ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W20,
ZOZ_KPI_W23, ZOZ_KPI_W30

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać doboru odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi zarządzania
jakością właściwych dla organizacji

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U16,
ZOZ_KPI_U19, ZOZ_KPI_U20

U2

identyﬁkować problemy w zakresie zarządzania jakością występujące
w organizacjach oraz szukać ich rozwiązania

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim stosując pojęcia
z zakresu zarządzania jakością w sposób jednoznaczny

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K06

K2

aprobuje konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie zarządzania jakością

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie w problematykę zarządzania jakością w
ochronie zdrowia.

W1

wykład

2.

Nowoczesne koncepcje systemowego zarządzania
jednostką ochrony zdrowia zorientowane na jakość i
procesy.

W1, W3

wykład

3.

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
(zasady zarządzania jakością, wymagania systemu
zarządzania jakością) w jednostce ochrony zdrowia.
Wymagania dotyczące dokumentacji. Odpowiedzialność
kierownictwa. Zarządzanie zasobami. Realizacja wyrobu.
Pomiary, analiza i doskonalenie.

W1, W3, U2

wykład, ćwiczenia

4.

Wdrożenie i doskonalenie znormalizowanego systemu
zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

U1, K2

ćwiczenia

5.

Koncepcja Kompleksowego zarządzania jakością (ang.
Total Quality Management - TQM) w organizacji ochrony
zdrowia. Założenia i cele koncepcji TQM. Modele
doskonałości organizacji (model nagrody M. Baldridge’a,
model EFQM i model Polskiej Nagrody Jakości)

U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Tradycyjne i współczesne metody i narzędzia zarządzania
jakością.

W2, U1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Rozwiązywanie zadań, Wykład
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Uzyskanie co najmniej 50% plus 1 poprawnych odpowiedzi z
testu.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, test

Uzyskanie co najmniej 50% plus 1 poprawnych odpowiedzi z
testu.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20
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ćwiczenia

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza przypadków

2

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

10

konsultacje z prowadzącym zajęcia

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zachowania organizacyjne
Nazwa przedmiotu
Zachowania organizacyjne
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 5

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania. Ćwiczenia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną
nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zrozumienie przez studentów istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz ich
oddziaływania na funkcjonowanie organizacji i wykorzystanie przez nich wybranych teorii, pojęć i modeli
do rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania zachowań organizacyjnych na poziomie jednostkowym
i grupowym

ZOZ_KPI_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować problemy w zakresie zachowań organizacyjnych występujące
w organizacjach oraz szukać ich rozwiązania

ZOZ_KPI_U19

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zachowań
organizacyjnych

Sylabusy

ZOZ_KPI_K02
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Behawioralne aspekty działania ludzi w organizacji oraz
podstawowe pojęcia dotyczące zachowań
organizacyjnych.

W1, U1

wykład

2.

Potrzeby organizacji dotyczące badania zachowań i cele
badania zachowań organizacyjnych.

W1

wykład

3.

Analiza i metody badań zachowań organizacyjnych.

W1

wykład

4.

Uwarunkowania zachowań organizacyjnych na poziomie
jednostkowym oraz grupowych.

W1

wykład

5.

Budowanie relacji wewnątrzorganizacyjnych.

W1, U1

wykład

6.

Podejmowanie decyzji indywidualne i grupowe.

W1, U1

wykład

7.

Przywództwo a zachowania w organizacji.

W1, U1

wykład

8.

Konﬂikty w organizacji.

W1

wykład

9.

Procesy komunikacji.

W1

wykład

10.

Kultura organizacyjna oraz zmiany w organizacji.

W1, U1, K1

wykład

11.

Badanie zachowań organizacyjnych.

W1, U1, K1

ćwiczenia

12.

Konﬂikty w organizacji.

U1, K1

ćwiczenia

13.

Procesy komunikacji.

W1, U1, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie co najmniej 51%
punktów na zaliczeniu pisemnym przeprowadzanym po
zakończeniu zajęć. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego
wyboru.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do zaliczenia
końcowego jest wykonanie przez studenta projektu
dotyczącego zachowań organizacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

10

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

20

konsultacje z prowadzącym zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
test

Sylabusy

projekt

x

x

x

x

x

U1
K1

obserwacja pracy studenta

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe: Zarządzanie w
jednostkach opieki zdrowotnej
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe: Zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

60

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
9.00

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu
literatury, czytania tekstów naukowych, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania
zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków.

C2

Doprowadzenia studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy dyplomowej, poprzez
sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury przedmiotu i stanu badań,
sformułowanie założeń teoretycznych i metodycznych (postawienie pytań badawczych / hipotez), przygotowanie
badań, analizę i interpretację wyników.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk
o zarządzaniu i jakości w odniesieniu do procesów realizowanych w sektorze ochrony
zdrowia oraz szczegółowo zagadnienia stanowiące przedmiot pisanej pracy
dyplomowej

ZOZ_KPI_W22,
ZOZ_KPI_W23,
ZOZ_KPI_W25

W2

teoretyczno-metodologiczne podstawy dotyczące zjawisk powiązanych z zakresem
przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

W3

wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy
i prezentacji danych wykorzystanych w przygotowaniu pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego
kształcenia oraz wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania
własnych wniosków

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U35

U2

wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i oceny bieżących procesów mających
miejsce w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U3

odnajdywać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych
źródłach

ZOZ_KPI_U01

U4

zaplanować i przeprowadzić proste badania ilościowe i / lub jakościowe w zależności
od tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_U02

U5

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł

ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

U6

współdziałać w procesie zdobywania informacji i prezentacji wyników

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

ZOZ_KPI_K03

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości w pracy

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K09

K3

samodzielnego, ciągłego i krytycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia
umiejętności badawczych

ZOZ_KPI_K02

K4

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej.

U4, U5, K1, K2, K3, K4

seminarium

2.

Plan badania.

W3, U3, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

seminarium

3.

Sposoby poszukiwania literatury, danych, przedstawiania
wyników.

W3, U1, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

seminarium

Sylabusy
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4.

Zasady cytowania materiałów źródłowych.

U3, U5, K3

seminarium

5.

Szczegółowy zakres merytoryczny zależy od
proponowanego tematu pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest
przygotowanie co najmniej konceptualizacji,
szczegółowego planu pracy, sformułowania celu pracy
oraz napisania wprowadzenia.

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedstawienie w terminie ukończonej pracy
obserwacja pracy studenta, zaliczenie dyplomowej ocenionej przez prowadzącego pracę na
ocenę co najmniej dostateczną.

Dodatkowy opis
Wymagana jest systematyczna i regularna praca nad przygotowaniem i analizą materiału do tekstu pracy dyplomowej proporcjonalnie do upływu czasu w trakcie danego semestru.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

50

konsultacje z prowadzącym zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

konsultacje z prowadzącym zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta

zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

U6

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

K4

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe: Ekonomia i
ﬁnanse w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe: Ekonomia i ﬁnanse w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

60

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
9.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

245 / 292

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu
literatury, czytania tekstów naukowych, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania
zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków.

C2

Doprowadzenia studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy dyplomowej, poprzez
sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury przedmiotu i stanu badań,
sformułowanie założeń teoretycznych i metodycznych (postawienie pytań badawczych / hipotez), przygotowanie
badań, analizę i interpretację wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk
ekonomicznych i ﬁnansów w odniesieniu do procesów realizowanych w sektorze ochrony
zdrowia oraz szczegółowo zagadnienia stanowiące przedmiot pisanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01

W2

teoretyczno-metodologiczne podstawy dotyczące zjawisk powiązanych z zakresem
przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W05

W3

wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy
i prezentacji danych wykorzystanych w przygotowaniu pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

W4

podstawowe zasady związane z ochroną własności intelektualnej

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego
kształcenia oraz wykorzystać posiadaną wiedze teoretyczną do formułowania własnych
wniosków

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U34

U2

wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i oceny bieżących procesów mających
miejsce w sektorze ochrony zdrowia,

ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U3

odnajdywać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych
źródłach

ZOZ_KPI_U01

U4

zaplanować i przeprowadzić proste badania ilościowe i / lub jakościowe w zależności
od tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_U02

U5

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł

ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

U6

współdziałać w procesie zdobywania informacji i prezentacji wyników

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

ZOZ_KPI_K03

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości w pracy

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K09

K3

samodzielnego, ciągłego i krytycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności
badawczych

ZOZ_KPI_K02

K4

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07
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K5

wykazywana tolerancji i otwartości wobec odmiennych poglądów i postaw,
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

ZOZ_KPI_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej.

U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

2.

Planu badania.

W3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

seminarium

3.

Sposoby poszukiwania literatury, danych, przedstawiania
wyników.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

4.

Zasady cytowania materiałów źródłowych.

W4, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

5.

Szczegółowy zakres merytoryczny zależy od
proponowanego tematu pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest
przygotowanie co najmniej konceptualizacji,
szczegółowego planu pracy., sformułowania celu pracy
oraz napisania wprowadzenia.

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie w terminie ukończonej pracy dyplomowej ocenionej przez
prowadzącego pracę na ocenę co najmniej dostateczną.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

U6

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

K4

x

x

K5

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe: Organizacja
ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe: Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

60

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
9.00

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu
literatury, czytania tekstów naukowych, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania
zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków.

C2

Doprowadzenia studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy dyplomowej, poprzez
sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury przedmiotu i stanu badań,
sformułowanie założeń teoretycznych i metodycznych (postawienie pytań badawczych / hipotez), przygotowanie
badań, analizę i interpretację wyników.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk
o administracji oraz nauk politycznych w odniesieniu do organizacji ochrony zdrowia
w Polsce oraz szczegółowo zagadnienia stanowiące przedmiot pisanej pracy
dyplomowej

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W18

W2

teoretyczno-metodologiczne podstawy dotyczące zjawisk powiązanych z zakresem
przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W05

W3

wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy
i prezentacji danych wykorzystanych w przygotowaniu pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

W4

podstawowe zasady związane z ochroną własności intelektualnej

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego
kształcenia oraz wykorzystać posiadaną wiedze teoretyczną do formułowania własnych
wniosków

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U34

U2

wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i oceny bieżących procesów mających
miejsce w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U3

odnajdywać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych
źródłach

ZOZ_KPI_U01

U4

zaplanować i przeprowadzić proste badania ilościowe i / lub jakościowe w zależności
od tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_U02

U5

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł

ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

U6

współdziałać w procesie zdobywania informacji i prezentacji wyników

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

ZOZ_KPI_K03

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości w pracy

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K09

K3

samodzielnego, ciągłego i krytycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia
umiejętności badawczych

ZOZ_KPI_K02

K4

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

K5

wykazywana tolerancji i otwartości wobec odmiennych poglądów i postaw,
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

ZOZ_KPI_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej.

U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

Sylabusy
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2.

Omówienie planu badania.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

3.

Omówienie sposobów poszukiwania literatury, danych,
przedstawia wyników.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

4.

Zasady cytowania materiałów źródłowych.

W4, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

5.

Szczegółowy zakres merytoryczny zależy od
proponowanego tematu pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
najmniej konceptualizacji, szczegółowego planu pracy, sformułowania celu
pracy oraz napisania wprowadzenia.

zaliczenie

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie w terminie ukończonej pracy dyplomowej ocenionej przez
prowadzącego pracę na ocenę co najmniej dostateczną.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

U6

x

K1

x

K2

x

K3

x

K4

x

K5

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe: Zadania
jednostek opieki zdrowotnej w ochronie
zdrowia
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe: Zadania jednostek opieki zdrowotnej w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

60

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
9.00

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu
literatury, czytania tekstów naukowych, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania
zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków.

C2

Doprowadzenia studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy dyplomowej, poprzez
sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury przedmiotu i stanu badań,
sformułowanie założeń teoretycznych i metodycznych (postawienie pytań badawczych / hipotez), przygotowanie
badań, analizę i interpretację wyników.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk
o administracji oraz nauk politycznych w odniesieniu do procesów realizowanych
w sektorze ochrony zdrowia oraz szczegółowo zagadnienia stanowiące przedmiot
pisanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W18

W2

teoretyczno-metodologiczne podstawy dotyczące zjawisk powiązanych z zakresem
przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W05

W3

wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy
i prezentacji danych wykorzystanych w przygotowaniu pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

W4

podstawowe zasady związane z ochroną własności intelektualnej

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego
kształcenia oraz wykorzystać posiadaną wiedze teoretyczną do formułowania własnych
wniosków

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U34

U2

wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i oceny bieżących procesów mających
miejsce w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U3

odnajdywać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych
źródłach

ZOZ_KPI_U01

U4

zaplanować i przeprowadzić proste badania ilościowe i / lub jakościowe w zależności
od tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_U02

U5

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł

ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

U6

współdziałać w procesie zdobywania informacji i prezentacji wyników

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

ZOZ_KPI_K03

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości w pracy

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K09

K3

samodzielnego, ciągłego i krytycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności
ZOZ_KPI_K02
badawczych

K4

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

K5

wykazywana tolerancji i otwartości wobec odmiennych poglądów i postaw,
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

ZOZ_KPI_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej.

U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

Sylabusy

255 / 292

2.

Omówienie planu badania.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

3.

Omówienie sposobów poszukiwania literatury, danych,
przedstawia wyników.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

4.

Zasady cytowania materiałów źródłowych.

W4, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

5.

Szczegółowy zakres merytoryczny zależy od
proponowanego tematu pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
najmniej konceptualizacji, szczegółowego planu pracy, sformułowania celu
pracy oraz napisania wprowadzenia.

zaliczenie

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie w terminie ukończonej pracy dyplomowej ocenionej przez
prowadzącego pracę na ocenę co najmniej dostateczną.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

U6

x

K1

x

K2

x

K3

x

K4

x

K5

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe: Zarządzanie
projektami w ochronie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe: Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Informacje podstawowe
Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin

seminarium

60

Liczba
punktów ECTS
0.00

Liczba
punktów ECTS
9.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu
literatury, czytania tekstów naukowych, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania
zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków.

C2

Doprowadzenia studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy dyplomowej, poprzez
sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury przedmiotu i stanu badań,
sformułowanie założeń teoretycznych i metodycznych (postawienie pytań badawczych / hipotez), przygotowanie
badań, analizę i interpretację wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk
ekonomicznych i w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, w odniesieniu
do procesów realizowanych w sektorze ochrony zdrowia oraz szczegółowo - zagadnienia
stanowiące przedmiot pisanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W27

W2

teoretyczno-metodologiczne podstawy dotyczące zjawisk powiązanych z zakresem
przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W01,
ZOZ_KPI_W05

W3

wybrane metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy
i prezentacji danych wykorzystanych w przygotowaniu pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_W05

W4

podstawowe zasady związane z ochroną własności intelektualnej

ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego
kształcenia oraz wykorzystać posiadaną wiedze teoretyczną do formułowania własnych
wniosków

ZOZ_KPI_U03,
ZOZ_KPI_U34

U2

wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i oceny bieżących procesów mających
miejsce w sektorze ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U11,
ZOZ_KPI_U34

U3

odnajdywać niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych
źródłach

ZOZ_KPI_U01

U4

zaplanować i przeprowadzić proste badania ilościowe i / lub jakościowe w zależności
od tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej

ZOZ_KPI_U02

U5

tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł

ZOZ_KPI_U04,
ZOZ_KPI_U35

U6

współdziałać w procesie zdobywania informacji i prezentacji wyników

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

ZOZ_KPI_K03

K2

wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości w pracy

ZOZ_KPI_K03,
ZOZ_KPI_K04,
ZOZ_KPI_K09

K3

samodzielnego, ciągłego i krytycznego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności
badawczych

ZOZ_KPI_K02
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K4

efektywnego komunikowania się i współpracy

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

K5

wykazywana tolerancji i otwartości wobec odmiennych poglądów i postaw,
ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowej

ZOZ_KPI_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej.

U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

2.

Omówienie planu badania.

W3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

seminarium

3.

Omówienie sposobów poszukiwania literatury, danych,
przedstawia wyników.

U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

4.

Zasady cytowania materiałów źródłowych.

W4, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

seminarium

5.

Szczegółowy zakres merytoryczny zależy od
proponowanego tematu pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest
przygotowanie co najmniej konceptualizacji,
szczegółowego planu pracy, sformułowania celu pracy
oraz napisania wprowadzenia.

Semestr 6
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Seminarium, Udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie w terminie ukończonej pracy dyplomowej ocenionej przez
prowadzącego pracę na ocenę co najmniej dostateczną.

Dodatkowy opis
Wymagana jest systematyczna i regularna praca nad przygotowaniem i analizą materiału do tekstu pracy dyplomowej proporcjonalnie do upływu czasu w trakcie danego semestru.
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie pracy dyplomowej

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

obserwacja pracy studenta

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

U6

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

K4

x

x

K5

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyka - Wdrażanie rozwiązań
organizacyjnych i zarządczych w
organizacjach ochrony zdrowia
Nazwa przedmiotu
Praktyka - Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyka: 240

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie się studenta, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem instytucji,
w której odbywa się praktyka. Podczas odbywania praktyki student ma okazję skonfrontować wiedzę
i umiejętności nabyte w trakcie studiów z realnymi problemami działania instytucji funkcjonujących w systemie
ochrony zdrowia. Student nabywa także kolejne doświadczenie praktyczne przez wykonanie przynajmniej dwóch
zadań pomocniczych określonych przez opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania.

C2

Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę organizacyjną oraz funkcje i miejsce w systemie
ochrony zdrowia instytucji, w której realizuje praktykę

ZOZ_KPI_W18, ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W20,
ZOZ_KPI_W22, ZOZ_KPI_W33

W2

rolę i zakres czynności wykonywanych w ramach
podstawowych stanowisk pracy w jednostce

ZOZ_KPI_W03, ZOZ_KPI_W18, ZOZ_KPI_W19,
ZOZ_KPI_W22, ZOZ_KPI_W33

W3

metody i techniki pracy oraz dostępną dokumentację
na wybranych stanowiskach pracy

ZOZ_KPI_W19, ZOZ_KPI_W22, ZOZ_KPI_W23,
ZOZ_KPI_W27, ZOZ_KPI_W33

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U1

wykonać określone przez opiekuna praktyki zadania
pomocnicze

ZOZ_KPI_U06, ZOZ_KPI_U22, ZOZ_KPI_U31,
ZOZ_KPI_U37

U2

powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne
z praktyką

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U15, ZOZ_KPI_U33,
ZOZ_KPI_U37

U3

wyjść z inicjatywą w realizacji określonego zadania

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U06, ZOZ_KPI_U20,
ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U32, ZOZ_KPI_U34,
ZOZ_KPI_U37

U4

dokonać analizy otoczenia instytucji, w której odbywa się
praktyka

ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U28, ZOZ_KPI_U29,
ZOZ_KPI_U31, ZOZ_KPI_U33, ZOZ_KPI_U37

U5

wykonać i zinterpretować proste analizy ilościowe w oparciu
o udostępnione dane gromadzone w miejscu odbywania
praktyki

ZOZ_KPI_U02, ZOZ_KPI_U03, ZOZ_KPI_U37

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania się uprzejmością, szacunkiem i tolerancją
w relacjach międzyludzkich

ZOZ_KPI_K04, ZOZ_KPI_K05, ZOZ_KPI_K08,
ZOZ_KPI_K10

K2

skutecznego zarządzania własnym czasem

ZOZ_KPI_K03, ZOZ_KPI_K09

K3

korzystania z pomocy ekspertów oraz ciągłego kształcenia
się

ZOZ_KPI_K02, ZOZ_KPI_K06

K4

rozpoznania problemów, które są poza zakresem jej/jego
kompetencji

ZOZ_KPI_K01, ZOZ_KPI_K07

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania
praktyki (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego
pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami wybór powinien zależeć od charakteru jednostki): •
zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą,
podstawowymi zadaniami, • obserwacja pracy kierownika
jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych i zleconych,
• obserwacja praktyki zarządzania w instytucji na danym
szczeblu w zależności od miejsca odbywania praktyki, •
obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz
wykonywanie zadań pomocniczych i zleconych, •
poznanie specyﬁcznego charakteru jednostki, w której
odbywa się praktyka, • uczestnictwo w bieżącej pracy
jednostki, w której odbywa się praktyka, • wizyty w
jednostkach podległych jednostce, w której odbywa się
praktyka, • inne - do określenia w miejscu odbywania
praktyki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

praktyka

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka zawodowa
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Rodzaj zajęć
praktyka

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odbycie praktyk poświadczone przez opiekuna praktyk w miejscu ich
wykonywania. Złożenie raportu z praktyk - zaakceptowanego przez
koordynatora ds. praktyk z ramienia uczelni.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
praktyka

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

K1

x

K2

x

K3

x

K4

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu
Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 10, e-learning: 4

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zasad organizacji i ﬁnansowania systemu ochrony zdrowia oraz działania administracji publicznej w ochronie
zdowia. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką samorządowej ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.

C2

Zapoznanie studentów z funkcjami samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

otoczenie organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające
na prowadzoną politykę zdrowotną samorządu terytorialnego

ZOZ_KPI_W18

W2

działania reformatorskie w wybranych systemach ochrony zdrowia w UE

ZOZ_KPI_W17

W3

specyﬁkę tworzenia, implementacji, monitorowania i oceny decyzji politycznych (akty
prawa miejscowego, programy zdrowotne) w samorządowej polityce zdrowotnej

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W19

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować znaczenie samorządowej polityki zdrowotnej w kontekście jej
założonych priorytetów zdrowotnych i efektywności
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U2

interpretować czynniki wpływające na samorządową politykę zdrowotną państwa
i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia
i sektora zdrowotnego

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

U3

wnioskować na temat roli samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania uwrażliwienia na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Koncepcja decentralizacji władzy publicznej.

W1, U1

wykład, ćwiczenia

2.

Nowoczesne modele systemów zdrowotnych (koncepcja
OECD, koncepcja UE - zarządzanie szpitalami).

W1, W2, U2, U3

wykład, ćwiczenia

3.

Samorząd w ochronie zdrowia w Polsce. Pożądane kierunki
U1, U2, U3, K1
zmian.

wykład

4.

Samorząd jako kreator regionalnej i lokalnej polityki
zdrowotnej.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

5.

Funkcje regulacyjne, planistyczne, ﬁnansowe,
implementacyjne jednostek samorządu terytorialnego w
ochronie zdrowia.

W3, U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

6.

Samorząd jako właściciel podmiotów leczniczych.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

7.

HTA-HB (odpowiedzialność samorządu za szpitalne
innowacje medyczne). Regionalizacja polityki HB HTA
(Hiszpania, Włochy).

U2, K1

ćwiczenia

8.

Samorządowe programy polityki zdrowotnej.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

9.

Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu
rozwiązań sprzyjających zdrowiu (doświadczenia
reformatorskie z zakresu samorządowej polityki
zdrowotnej w Europie).

W1, W2

e-learning

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60%
całkowitej sumy punktów z testu końcowego.

projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do testu końcowego jest
wykonanie przez studenta projektu: samorządowa polityka zdrowotna w
Polsce. Raport oceniany jest pod względem: a) kompletności i
prawidłowości prezentowanych tez, b) prawidłowości struktury i treści
raportu. Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co
najmniej 60% punktów.
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Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia e-learningu jest zaliczenie testu sprawdzającego.
Do jego zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% całkowitej
sumy punktów.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

5

ćwiczenia

10

e-learning

4

przygotowanie projektu

6

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
19

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test

projekt

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

U2

x

U3
K1

Sylabusy

x

x
x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

System zdrowotny oparty na wartościach
Nazwa przedmiotu
System zdrowotny oparty na wartościach
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu polityki zdrowotnej, ogólna znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i
krajach europejskich. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną
nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z cechami modelu opieki zdrowotnej opartym na wartościach - Value-Based Health Care
System.

C2

Prezentacja sposobów wdrażania Value-Based Health Care System na świecie i w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania prawne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach (VHCS)

ZOZ_KPI_W01, ZOZ_KPI_W17

W2

koncepcje i strategie systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach
(VHCS)

ZOZ_KPI_W17, ZOZ_KPI_W32

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo zidentyﬁkować przyczyny i konieczności wdrażania elementów
VHCS we współczesnych systemach zdrowotnych

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01, ZOZ_KPI_U08
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U2

ZOZ_KPI_U08, ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

wskazać słabe i mocne strony VBHC

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

okazywania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

K2

konstruktywnego uczestnictwa w dyskusji i jest otwarty na inną argumentację

ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Model opieki zdrowotnej opartej na wartości – model
Portera i Elizabeth Teisberg na tle tradycyjnych rozwiązań
w systemach ochrony zdrowia.

W1, W2

wykład

2.

Wartość w opiece zdrowotnej.

W1, W2

wykład

3.

Strategie wdrażania koncepcji VBHC (strategia Portera i
Lee).

W1, W2, U1, K2

wykład, ćwiczenia

4.

Przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany obecnego
systemu opieki zdrowotnej na VBHC.

W1, W2, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

5.

Dostępność do świadczeń zdrowotnych. Uwarunkowania
prawne, polityczne, społeczne, ekonomiczne.

W1, U1, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

6.

Mechanizmy racjonowanie w systemach ochrony zdrowia.

W1, W2, U1, U2

wykład, ćwiczenia

7.

Zintegrowany system dostarczania opieki zdrowotnej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

8.

Rola przemysłu farmaceutycznego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

9.

10. HB-HTA. Wdrażanie innowacji medycznych w
szpitalach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

wykład, ćwiczenia

10.

Implementacja VBHC na świecie – praktyczne przykłady.
Bariery i możliwości.

U1, U2, K1, K2

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test

Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60%
całkowitej sumy punktów z testu.

obserwacja pracy
studenta, projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do zaliczenia
końcowego jest wykonanie przez studenta projektu: VBHC w
Polsce. Raport oceniany jest pod względem: a) kompletności i
prawidłowości prezentowanych tez, b) prawidłowości struktury i
treści raportu. Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane
uzyskaniem co najmniej 60% punktów.
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
test obserwacja pracy studenta projekt

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

U2

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opieka koordynowana w systemach
zdrowotnych
Nazwa przedmiotu
Opieka koordynowana w systemach zdrowotnych
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zasad organizacji i ﬁnansowania systemu ochrony zdrowia oraz działania administracji publicznej w ochronie
zdrowia. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat głównych typów i rodzajów opieki koordynowanej na świecie oraz
działań systemowych w wybranych krajach Unii Europejskiej na rzecz koordynacji opieki zdrowotnej.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im identyﬁkację najnowszych trendów
światowych w zakresie organizacji opieki koordynowanej w wybranych obszarach i wyselekcjonowanych krajach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne odnoszące się do
systemów ochrony zdrowia na świecie

ZOZ_KPI_W17

W2

zasady działania podmiotów systemowych (np. płatników, świadczeniodawców)
w warunkach zintegrowanej opieki ogólnie i w ramach wyodrębnionych ścieżek opieki nad
pacjentem w wybranych krajach

ZOZ_KPI_W22

W3

zasady współpracy podmiotów ochrony zdrowia z organami władzy wszystkich szczebli
oraz z innymi podmiotami w systemie ochrony zdrowia, w szczególnosci w ścieżkach
koordynowanej opieki nad pacjentem w wybranych krajach

ZOZ_KPI_W17,
ZOZ_KPI_W20

Sylabusy

272 / 292

W4

pojęcie opieki koordynowanej, jej rodzaje i typy oraz miejsca występowania na przykładzie ZOZ_KPI_W17,
wybranych krajów
ZOZ_KPI_W20

W5

bodźce systemowe (polityczne, prawne, społeczne, ﬁnansowe i inne) w odniesieniu
do organizacji programów opieki koordynowanej w wybranych krajach

ZOZ_KPI_W17

W6

bodźce występujące na różnych poziomach organizacyjnych ochrony zdrowia
w odniesieniu do organizacji programów opieki zdrowotnej w wybranych krajach

ZOZ_KPI_W28

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przyporządkować rodzaj i typ opieki koordynowanej do systemu zdrowotnego

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09

U2

prawidłowo zidentyﬁkować i przyporządkować do konkretnego działania bodźce
organizacyjne w odniesieniu do organizacji programów opieki koordynowanej oraz
rozwiązań przyjętych w wybranych systemach zdrowotnych

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

okazywania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tradycyjne i nowoczesne modele systemów zdrowotnych.

W1

wykład

2.

Pojęcie opieki koordynowanej (deﬁnicje, rodzaje, typy).

W4

wykład

3.

Tworzenie wsparcia eksperckiego/badawczego na rzecz
opieki koordynowanej (perspektywa międzynarodowa,
europejska).

W1, W6, U2

wykład, ćwiczenia

4.

Tworzenie ram politycznych, prawnych i ﬁnansowych dla
opieki koordynowanej w wybranych systemach
zdrowotnych.

W1, W2

wykład

5.

Opieka koordynowana populacyjna (modele, badania,
przykłady występowania).

W3, U1, K1

wykład, ćwiczenia

6.

Skill mix (krzyżujące się kompetencje) profesjonalistów
medycznych – rozwiązania systemowe.

W1, U2

wykład, ćwiczenia

7.

Wybrane systemowe rozwiązania na rzecz opieki
koordynowanej (np. USA, Wielka Brytania, Królestwo
Niderlandów, Republika Federalna Niemiec, kraje
skandynawskie).

W3, W4, U1, U2

wykład, ćwiczenia

8.

Podejście holistyczne w administracji i systemach
koordynowanych.

U1, U2

ćwiczenia

9.

Kierowanie i zarządzanie zmianą.

W2, W3, U1, U2, K1

ćwiczenia

10.

Koordynacja normatywna: rozwój kultur i wartości na
rzecz opieki koordynowanej.

U1, U2, K1

ćwiczenia

11.

Angażowanie pacjentów i społeczności (przykłady
rozwiązań systemowych).

W5, W6, U2, K1

ćwiczenia

12.

Motywacyjne mechanizmy zarządcze, ﬁnansowe i płacowe
na rzecz opieki koordynowanej (przykłady rozwiązań
systemowych).

W5, U2, K1

ćwiczenia

Sylabusy
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13.

Opieka senioralna koordynowana (przykłady rozwiązań
systemowych).

U1, U2

wykład

14.

Opieka koordynowana w POZ (przykłady rozwiązań
systemowych). Wybrane systemowe rozwiązania na rzecz
opieki koordynowanej (wybrane studia przypadków dla
wyselekcjonowanych systemów zdrowotnych).

W5, W6, U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
projektu na temat wybrango przykładu opieki koordynowanej
w krajach UE. Do zaliczenia projektu wymagane jest
uzyskanie co najmniej 60% całkowitej sumy punktów.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
odpowiedź ustna, praca
pisemna

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obencość na zajęciach,
aktywność, uczestnictwo w pracy grupowej oraz
przygotowanie posteru i jego prezentacja.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

5

przygotowanie projektu

20

analiza przypadków

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

obserwacja pracy studenta

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

W3

x

x

x

x

W4

x

x

x

x

W5

x

x

x

x

W6

x

x

x

x

U1

x

x

x

x

U2

x

x

x

x

K1

x

x

x

Sylabusy

odpowiedź ustna praca pisemna
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opieka koordynowana w Polsce
Nazwa przedmiotu
Opieka koordynowana w Polsce
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zasad organizacji i ﬁnansowania systemu ochrony zdrowia oraz działania administracji publicznej w ochronie
zdrowia. Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z głównymi typami i rodzajami opieki koordynowanej w Polsce.

C2

Wyposażenie studentów w umiejętności umożliwiające im identyﬁkację, omówienie i porównanie realizowanych
w Polsce programów opieki koordynowanej ze szczególnym uwzględnieniem opieki senioralnej, podstawowej
opieki zdrowotnej, KOS -zawał, opieki psychiatrycznej, opieki nad pacjentem z cukrzycą, opieki nad kobietą
w ciąży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w Polsce

ZOZ_KPI_W18

W2

koncepcje zarządzania publicznego, mechanizmy działania oraz funkcje administracji
publicznej i instytucji publicznych w polskim systemie ochrony zdrowia w odniesieniu
do zasad organizacji i działania wyodrębnionych ścieżek opieki nad pacjentem

ZOZ_KPI_W23

W3

ścieżki opieki koordynowanej nad pacjentem w polskim systemie ochrony zdrowia (np.
POZ plus, KOS-zawał, pakiet onkologiczny itp.)

ZOZ_KPI_W13,
ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W20

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo zidentyﬁkować i przyporządkować do konkretnego działania bodźce
systemowe w odniesieniu do organizacji programów opieki koordynowanej oraz
rozwiązań przyjętych w Polsce

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

U2

prawidłowo zidentyﬁkować i przyporządkować do konkretnego działania bodźce
organizacyjne w odniesieniu do realizowanych programów opieki koordynowanej oraz
rozwiązań przyjętych w Polsce

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

okazywania wrażliwości na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

ZOZ_KPI_K08

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Opieka koordynowana w Polsce – uwarunkowania
polityczne, regulacyjne, ﬁnansowe, płacowe, zawodowe,
społeczne i inne.

W1, W3

wykład

2.

Kierowanie i zarządzanie zmianą w warunkach polskiego
systemu zdrowotnego.

W2

wykład, ćwiczenia

3.

Skill mix (krzyżujące się kompetencje) profesjonalistów
medycznych – rozwiązania dla Polski. Koordynator opieki
nad pacjentem (proﬁl zawodowy, kompetencje).

W1, W3, U1, U2, K1

wykład, ćwiczenia

4.

Opieka koordynowana w POZ ze szczególnym
uwzględnieniem zarządzania jednostkami chorobowymi.

U1, U2, K1

ćwiczenia

5.

Opieka populacyjna senioralna.

U1, U2, K1

ćwiczenia

6.

Programy opieki koordynowanej realizowane w Polsce pakiet onkologiczny, POZ PLUS, KOS- Zawał, Opieka
psychiatryczna, Opieka koordynowana nad kobietą w
ciąży, AOS – Cukrzyca, Opieka koordynowana rany
odleżynowe i inne.

U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Dyskusja, Praca w grupie, Wycieczka, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
projektu na temat wybrango przykładu opieki koordynowanej
w Polsce. Do zaliczenia projektu wymagane jest uzyskanie co
najmniej 60% całkowitej sumy punktów.

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta,
odpowiedź ustna, praca
pisemna

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach,
aktywność, uczestnictwo w pracy grupowej oraz
przygotowanie posteru i jego prezentacja.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza przypadków

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie referatu

5

przygotowanie projektu

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

obserwacja pracy studenta

odpowiedź ustna praca pisemna

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

K1

x

x

x

Sylabusy

278 / 292

Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Budowanie relacji z podmiotami systemu
Nazwa przedmiotu
Budowanie relacji z podmiotami systemu
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy w połączeniu z umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi przydatnymi w procesie
identyﬁkacji, budowania i zarządzania wielopłaszczyznowymi relacjami z różnymi instytucjami działającymi
w całym systemie ochrony zdrowia.

C2

Zapoznanie studentów z przeglądem dobrych praktyk instytucji działających w systemie ochronie zdrowia, które
biorą aktywny udział zarówno na etapie planowania, jak i w procesie realizacji oraz kontroli różnego rodzaju
projektów nastawionych na kompleksowość, interdyscyplinarność i innowacyjność w sektorze zdrowotnym,
w ramach programów opieki koordynowanej, projektów z zakresu promocji zdrowia oraz innych przedsięwzięć
prozdrowotnych w dziedzinie medycyny, nauk o zdrowiu i farmacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wyzwania, możliwości oraz bariery w budowaniu relacji z interesariuszami w ramach
projektów w sektorze ochrony zdrowia łączących takie elementy jak: innowacyjność,
interdyscyplinarność, kompleksowość i koordynacja

ZOZ_KPI_W06,
ZOZ_KPI_W08,
ZOZ_KPI_W30

W2

narzędzia analizy umożliwiające identyﬁkację czynników warunkujących budowanie
instytucjonalnego wsparcia dla różnych projektów prozdrowotnych

ZOZ_KPI_W03,
ZOZ_KPI_W09,
ZOZ_KPI_W28

Sylabusy
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W3

poszczególne fazy zarządzania interesariuszy w ramach planowanych i realizowanych
przedsięwzięć na rzecz ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_W27,
ZOZ_KPI_W31,
ZOZ_KPI_W32

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać, poddać analizie i zastosować narzędzia komunikacji zewnętrznej z otoczeniem
rynkowym i systemowym adekwatnie do przyjętych celów w projektach

ZOZ_KPI_U06,
ZOZ_KPI_U22

U2

dokonać analizy interesariuszy w ramach przedsięwzięć skierowanych na zbudowanie
wielopłaszczyznowych relacji z instytucjami systemu ochrony zdrowia

ZOZ_KPI_U05,
ZOZ_KPI_U08

U3

opracować szczegółowy plan działań w celu zbudowania i podtrzymywania relacji
z wybranymi instytucjami systemu ochrony zdrowia w konkretnych projektach
w obszarze proﬁlaktyki zdrowotnej

ZOZ_KPI_U20,
ZOZ_KPI_U27

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w zespole w celu analizy i przygotowania rozwiązań planistycznych
i strategicznych w zakresie budowania relacji z instytucjami systemu, ich realizacji,
prezentacji i dyskusji

ZOZ_KPI_K06,
ZOZ_KPI_K07

K2

samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji
z najważniejszymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia korzystając z analizy,
adekwatnych źródeł informacji oraz wsparcia profesjonalistów

ZOZ_KPI_K01,
ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w jednostkach
ochrony zdrowia – podobieństwa i różnice, najnowsze
trendy.

W1

wykład

2.

Narzędzia analizy rynkowej i systemowej w przypadku
planowania projektów w sektorze ochrony zdrowia.

W2

wykład

3.

Analiza i zarządzanie interesariuszami – ujęcie
teoretyczne i praktyczne.

W3

wykład

4.

Przegląd najbardziej skutecznych narzędzi w zakresie
budowania relacji z instytucjami publicznego i
niepublicznego sektora usług medycznych.

W1

wykład

5.

Planowanie, realizacja i kontrola wybranych projektów
nakierowanych na obszar opieki koordynowanej i promocji
zdrowia.

W3

wykład

6.

Public relations, media relations, CSR, lobbing, mecenat –
analiza i ocena zastosowania konkretnych narzędzi w
wybranych sytuacjach.

U1, K2

ćwiczenia

7.

Jak stworzyć plan działań w zakresie zbudowania relacji z
wybranymi instytucjami systemu ochrony zdrowia zajęcia warsztatowe.

U3, K1

ćwiczenia

8.

Analiza dobrych praktyk w zakresie budowania relacji z
interesariuszami w systemie ochrony zdrowia.

U2

ćwiczenia

9.

Case studies z wykorzystaniem narzędzi budowania relacji
z otoczeniem bliższym i dalszym.

U2, K1

ćwiczenia
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Opracowanie kompleksowego planu działań
komunikacyjnych w oparciu o analizę otoczenia i
interesariuszy w ramach planowanych projektów i
programów infrastrukturalnych, usługowych i łączących
biznes z nauką w ochronie zdrowia.

10.

U3, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

brak zaliczenia

Obecność na zajęciach.

projekt

Opracowanie szczegółowego planu działań mających na celu zbudowanie
relacji z konkretnymi organizacjami działającymi bądź na rynku usług
medycznych lub jego otoczeniu w związku z wybranym projektem
skierowanym na sektor ochrony zdrowia.

Dodatkowy opis
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach - wykładach i ćwiczeniach - oraz przygotowanie oraz
prezentacja projektu zaliczeniowego na wybrany temat.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza przypadków

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
brak zaliczenia

projekt

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

Sylabusy

x

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Prawo zamówień publicznych
Nazwa przedmiotu
Prawo zamówień publicznych
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyposażenie studentów w wiedzę w obszarze prawa zamówień publicznych, jego terminologii, deﬁnicji
ustawowych, kryteriów stosowania oraz uwarunkowań na styku działalności instytucji publicznych i prywatnych,
ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki stosowania przepisów w ochronie zdrowia.

C2

Zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie samodzielnego wyszukiwania i interpretacji adekwatnych
regulacji w zakresie zamówień publicznych i samodzielnego przygotowania wybranych dokumentów z tego
obszaru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najistotniejsze pojęcia prawne odnoszące się do zamówień publicznych w ochronie
zdrowia, miejsce stosownych regulacji prawnych w systemie prawa i ich rolę
w procedurach prawnych dotyczących takich zamówień

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W19

W2

zagadnienia i problemy prawne pojawiające się w aspekcie zasad udzielania zamówień
publicznych

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W20,
ZOZ_KPI_W22

W3

wzajemne relacje między efektywnym działaniem na rzecz sektora zdrowia a legislacją
i innymi procesami regulacyjnymi w poszczególnych działach prawa zamówień
publicznych w tym sektorze

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W19

Sylabusy
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W4

reguły prawne w odniesieniu do zamówień publicznych

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W19

W5

uregulowania prawne dotyczące działalności podmiotów leczniczych oraz organów
administracji w zakresie realizacji zamówień publicznych

ZOZ_KPI_W19,
ZOZ_KPI_W20

W6

przedmiotowe informacje i źródła prawa oraz właściwe publikatory w celach
konstruowania właściwych dokumentów

ZOZ_KPI_W02,
ZOZ_KPI_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prezentować wyniki przeprowadzonych analiz i badań z zakresu poruszanej
problematyki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/referatu (w tym opis
i uzasadnienie celu pracy, metody analizy, wyniki oraz ich znaczenie) odnoszącej się
do wybranych zagadnień z zamówień publicznych

ZOZ_KPI_U01,
ZOZ_KPI_U03

U2

oceniać krytycznie i interpretować publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy
doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo
i komentarze do przepisów (Prawa zamówień publicznych)

ZOZ_KPI_U08,
ZOZ_KPI_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także
wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

ZOZ_KPI_K01,
ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06

K2

samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych
korzystając z obiektywnych źródeł informacji – oﬁcjalnych publikatorów prawa oraz
do współpracowania w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygania
praktycznych problemów

ZOZ_KPI_K01,
ZOZ_KPI_K02,
ZOZ_KPI_K05,
ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Istota zamówień publicznych w ochronie zdrowia.

W1, W4, U2, K2

wykład

2.

Zasady udzielania zamówień publicznych.

W1, W2, W3, W4, U2, K1

wykład

3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –
istota.

W1, W2, W4, W5, U2, K1

wykład

4.

Tryby zamówień publicznych – charakterystyka.

W2, W3, W4, W5, U2, K1

wykład

5.

Udzielenie zamówienia publicznego (umowa o udzielenie
zamówienia publicznego).

W2, W4, W5, W6, U2, K1

wykład

6.

Dokumentowanie zamówienia publicznego.

W2, W4, W5, W6, U2, K2

wykład

7.

Kontrola udzielania zamówień publicznych.

W2, W3, U2, K1

wykład

8.

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

W2, W3, W4, W5, U2, K1

wykład

9.

Zasady udzielania zamówień publicznych; dokumenty na
etapie przygotowania zamówienia publicznego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

ćwiczenia

10.

Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
K1, K2

ćwiczenia

11.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; dokumenty
związane z zawarciem umowy.

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
K1, K2

ćwiczenia

12.

Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.
Przygotowywanie dokumentów związanych z odwołaniem
i skargą.

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
K1, K2

ćwiczenia
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Praca w grupie,
Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie w formie pisemnej, testowej obejmujący część odnoszącą się
do sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych stanowiących
zaliczenie pisemne
przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień realizowanych w trakcie
zajęć ćwiczeniowych. Ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej.

zaliczenie

Bieżąca kontrola wiadomości na ćwiczeniach, w tym ocena
przygotowywanych prac w trakcie semestru. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac
indywidualnych (rozwiązanie zadanego problemu w formie „case study”),
komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

10

kształcenie samodzielne

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

W5

x

x

W6

x

x

U1

x

U2

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Bezpieczeństwo i poufność danych o
stanie zdrowia
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo i poufność danych o stanie zdrowia
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 35

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu danych. Podstawowa umiejętność rozumienia i czytania aktów prawnych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami określonymi w normach prawa UE, prawa polskiego oraz
w standardach międzynarodowych, które dotyczą przetwarzania i przechowywania danych medycznych w sposób
zapewniający bezpieczeństwo i poufność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

regulacje polskie i unijne prawne UE w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych

ZOZ_KPI_W18,
ZOZ_KPI_W19

W2

rozwiązania techniczne wykorzystywane w procesie zapewnienia bezpieczeństwa,
integralności i poufności danych o stanie zdrowia gromadzonych w bazach danych
oraz w elektronicznej dokumentacji medycznej

ZOZ_KPI_W04,
ZOZ_KPI_W05,
ZOZ_KPI_W19

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się aktami prawnymi UE oraz polskimi regulacjami prawnymi
i technicznymi (normy, standardy) regulującymi problematykę bezpieczeństwa
i poufności danych

Sylabusy

ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U15
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U2

interpretować informacje, wyciągać wnioski oraz formułować na ich podstawie opinie
oraz pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować te
informacje

ZOZ_KPI_U09,
ZOZ_KPI_U34

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych
z reprezentowaną dziedziną wiedzy

ZOZ_KPI_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Bezpieczeństwo i poufność danych przetwarzanych w
systemie opieki zdrowotnej – danych osobowych i danych
medycznych.

W1, W2, U1, K1

ćwiczenia

2.

Wykorzystywanie międzynarodowych znormalizowanych
standardów do ochrony danych i informacji: RODO, eIDAS
i inne.

W1, W2, U1, K1

ćwiczenia

3.

Problematyka tajemnicy zawodowej, dotyczącej
W1, U2, K1
dokumentacji medycznej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

ćwiczenia

4.

Generowanie dokumentów w podmiotach medycznych
wymaganych przez przepisy prawne.

W1, W2, U1, K1

ćwiczenia

5.

Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego w ramach
funkcjonowania systemu informacyjnego opieki
zdrowotnej na etapie tworzenia, przekazywania i
archiwizowania dokumentacji.

W1, W2, U1, U2, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Pokaz
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta, zaliczenie,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie prezentacji zaliczeniowej
zadanej przez prowadzącego, aktywna obecność
studenta na zajęciach.

Dodatkowy opis
Forma zaliczenia: Prezentacja tematu zatwierdzonego przez koordynatora
Skala ocen:
Zgodność pracy z tematem – 5 pkt
Oryginalność i samodzielność pracy – 5 pkt
Prawidłowo dobrana bibliograﬁa – 2 pkt.
Poprawny format i stylistyka – 3 pkt
Razem: 15 pkt
Ocena 2: 8 pkt i mniej
Ocena 3-3,5: 9 -10 pkt
Ocena 4-4,5 : 11 – 13 pkt
Ocena 5: 14-15 pkt

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

35

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta zaliczenie prezentacja

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

x

U2

x

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Nauk o Zdrowiu
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Studium przypadku
Nazwa przedmiotu
Studium przypadku
Klasyﬁkacja ISCED
0988 Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje obejmujące
zdrowie i opiekę społeczną

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie na ocenę

Kierunek studiów
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 35

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
stacjonarne

Okres
Semestr 6

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Podstawowa wiedza z zakresu organizacji opieki zdrowotnej i zasad ﬁnansowania świadczeń zdrowotnych.

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej poprzez szczegółową
analizę i ocenę konkretnego programu opieki koordynowanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe
efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wiarygodne źródła informacji dotyczące organizacji i ﬁnansowania świadczeń zdrowotnych
oraz reguły korzystania z nich

ZOZ_KPI_W04

W2

strukturę organizacyjną systemu ochrony zdrowia w Polsce, zadania poszczególnych
poziomów organizacyjnych i instytucji w nim funkcjonujących

ZOZ_KPI_W18

W3

uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia i zabezpieczenia zdrowotnego w kontekście koordynacji opieki zdrowotnej

ZOZ_KPI_W20

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnaleźć, gromadzić, poddać analizie, ocenić pod względem jakości i wiarygodności oraz
zaproponować wykorzystanie danych użytecznych do planowania programu opieki
koordynowanej

Sylabusy

ZOZ_KPI_U01
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U2

wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania własnych wniosków i budowania
koncepcji programu opieki koordynowanej

ZOZ_KPI_U03

U3

planować, organizować pracę własną i zespołu oraz uczestniczyć w pracy grupowej celem
wspólnej konstrukcji programu opieki koordynowanej

ZOZ_KPI_U31

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnego uczestniczenia w dyskusji grupowej, otwierania się na inną argumentację
i ustalania konsensusu

ZOZ_KPI_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Dobre praktyki w zakresie planowania i realizacji
programów koordynowanej opieki zdrowotnej.

W2, W3

ćwiczenia

2.

Program opieki koordynowanej – przegląd aktualnie
realizowanych programów w kraju i wybór przykładu do
analizy szczegółowej.

W1, W2, W3

ćwiczenia

3.

Analiza roli, zadań i wzajemnych powiązań organizacyjnoprawnych poszczególnych podmiotów włączonych w
realizację programu opieki koordynowanej (na
konkretnym przykładzie).

U1, U2, U3

ćwiczenia

4.

Współpraca koordynatora programu z interesariuszami
systemu opieki zdrowotnej – zadania, kompetencje.

W2, W3

ćwiczenia

5.

Wizyta w placówce realizującej program opieki
koordynowanej i omówienie praktycznych aspektów
realizacji programu.

W3

ćwiczenia

6.

Słabe i mocne strony realizacji analizowanego programu
opieki koordynowanej.

U1, U2, U3, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
obserwacja pracy studenta, ocena
grupy, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w
zajęciach. Ocenie podlegać będzie projekt opracowany
zgodnie ze schematem zdeﬁniowanym przez
koordynatora przedmiotu.

Dodatkowy opis
Ocena projektu przygotowanego przez grupę studentów odbywać sie będzie według kryteriów podanych na pierwszych
zajęciach.
Każdy ze studentów będzie zobowiązany do wykazania swojego indywidualnego wkładu w realizację ocenianego projektu.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

291 / 292

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

35

analiza materiału badawczego

15

analiza przypadków

25

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
obserwacja pracy studenta ocena grupy projekt

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Nazwa kierunku:

bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 57%
Nauki ﬁzyczne

18%

Matematyka

9%

Nauki chemiczne

8%

Informatyka

5%

Językoznawstwo

2%

Filozoﬁa

1%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Bioﬁzyka molekularna i komórkowa (BIOMIK) na Wydziale BBiB to kierunek silnie osadzony naukach biologicznych, z dużą
dozą ﬁzyki. Utworzenie tego kierunku wynika z przekształcenia dotychczasowego pięcioletniego programu jednolitych
studiów magisterskich z bioﬁzyki na studia I i II stopnia. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia
zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji
komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów I stopnia BIOMIK dobrze wpisuje się w takie
zapotrzebowanie, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny biologii, jak i bioﬁzyki. Studenci opanują
wiedzę z zakresu podstaw ﬁzyki, chemii, przedmiotów ogólnobiologicznych, programowania, modelowania i analizy danych,
ale także będą mogli poznać wiele współczesnych metod eksperymentalnych i zdobyć podstawową wiedzę o układach
biologicznych.
Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku "bioﬁzyka molekularna i komórkowa" jest wysoki poziom naukowy i
doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków
z innych wydziałów (WFAiIS, WMiI, WChemii) do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.
Podstawowe różnice programowe kierunku BIOMIK1 w stosunku do innych programów o podobnie zdeﬁniowanych celach i
efektach uczenia się [bioﬁzyka –studia I-go stopnia (WFAiIS)] są konsekwencją przynależności do odrębnych dyscyplin.
Kierunek „bioﬁzyka molekularna i komórkowa” umożliwia zdobycie kwaliﬁkacji w zakresie nauk biologicznych. Natomiast
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program studiów na kierunku prowadzonym przez WFAIS odnosi się do efektów uczenia się dla obszaru nauk ﬁzycznych. W
grupie przedmiotów podstawowych znajdują się kursy budujące ogólną wiedzę: umożliwiające rozumienie procesów
ﬁzycznych, chemicznych i biologicznych w przyrodzie oraz stosowanie formalizmu matematycznego do ich opisu. W ramach
kursów specjalistycznych studenci uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą badania procesów molekularnych w
układach żywych. Akcenty programowe „bioﬁzyki molekularnej i komórkowej” położone są na kontekst biologiczny.
Absolwent tego kierunku ma uzyskać przygotowanie teoretyczne w zakresie funkcjonowania układów i systemów
biologicznych na różnych poziomach organizacji oraz umiejętności praktyczne do ich badania na poziomie molekularnym.
Odróżniającym elementem programowym (w stosunku do programu na kierunku bioﬁzyka WFAiIS) jest liczna grupa kursów
specjalistycznych, prezentujących podstawowe i zaawansowane metody badania układów komórkowych, (w tym
zaawansowane techniki mikroskopowe). Nauczane metody bioﬁzyczne dobrane są pod kątem badań różnych aspektów
funkcjonowania komórki i poznawania ich molekularnych mechanizmów funkcjonowania. Umiejscowienie kierunku na WBBiB
gwarantuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi we współczesnej biologii
molekularnej, oraz kontakt z wykładowcami na co dzień zaangażowanymi w badania układów biologicznych i biocząsteczek.
Współczesne badania biologiczno-molekularne nie mogą obyć się bez analizy bioinformatycznej oraz symulacji
molekularnych. Mocnym punktem propozycji programowej kierunku „bioﬁzyka molekularna i komórkowa” jest szereg kursów
rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym umiejętności programowania i analizy danych. Dopełnieniem kształcenia na
kierunku BIOMIK1 jest propozycja dedykowanego kursu z zakresu bioetyki, dzięki któremu absolwent będzie potraﬁł
zidentyﬁkować konkretne etyczne i bioetyczne problemy we współczesnych naukach biologicznych.

Koncepcja kształcenia
Cztery podstawowe cele strategiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego to: (i) Integracja działalności w dydaktyce i badaniach
naukowych. (ii) Najwyższa jakość nauczania (iii) Najwyższa jakość badań naukowych (iv) Skuteczny wpływ na otoczenie
społeczne, kulturowe i gospodarcze. Ponadto, w Strategii Rozwoju UJ stwierdzono: "Biorąc pod uwagę zacierające się coraz
bardziej granice między dyscyplinami nauki oraz starając się wykorzystać możliwości ﬁnansowo instytucjonalne na arenie
krajowej i międzynarodowej, Uczelnia zamierza aktywnie promować badania interdyscyplinarne prowadzone na UJ (...)”.
Koncepcja programu studiów na kierunku "bioﬁzyka molekularna i komórkowa" doskonale wypełnia te założenia strategii.
Bazując na wieloletnich doświadczeniach prowadzenia kierunku Bioﬁzyka w ramach jednolitych 5-letnich studiów
magisterskich widzimy konieczność przekształcenia tych studiów w dwustopniowe. Skonstruowany program studiów sprzyja
realizacji tego celu, gwarantując jednocześnie indywidualizację procesu nauczania. Proponowane w opisanym wyżej ujęciu
cele kształcenia były również dyskutowane z tzw. interesariuszami zewnętrznymi: pracownikami ﬁrm z branży IT czy HighTech z obszaru Life Science, jak również pracownikami instytucji naukowych jak np. Instytut Nauk o Środowisku UJ a także
Instytut Fizyki Jądrowej i Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Realizacja programu studiów "bioﬁzyka
molekularna i komórkowa" wiedzie ku uzyskaniu wysokich kompetencji w zakresie współczesnych interdyscyplinarnych
badań układów biologicznych. Mało jest bowiem we współczesnej nauce dziedzin równie interdyscyplinarnych, jak bioﬁzyka,
która wykorzystuje narzędzia ﬁzyczne, matematyczne i informatyczne do opisu układów biologicznych. Zatem istotą bioﬁzyki
jest to, że jedna osoba musi posiąść wiedzę zarówno z dziedziny nauk ścisłych jak i nauk przyrodniczych, a także szeroki
wachlarz umiejętności i kompetencji. Kierunek studiów "bioﬁzyka molekularna i komórkowa" zakłada, że absolwent nie tylko
potraﬁ samodzielnie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz poznaną metodologię badawczą, ale też wykorzystać pomoc
specjalistów, dzięki wspólnemu aparatowi pojęciowemu i biegłości nomenklaturowej. Korzystanie z pomocy specjalistów
również wymaga większych niż przeciętne kompetencji społecznych, a także biegłej znajomości języka angielskiego. Takie
przygotowanie absolwentów jest niezwykle ważne w obecnym czasie burzliwego rozwoju „nauk o życiu”, w jakie
wyewoluowała tradycyjna biologia.

Cele kształcenia
1. Poznanie podstawowych faktów, teorii, metod z zakresu bioﬁzyki oraz poznanie podstawowych metod bioﬁzycznych
analizy układów żywych.
2. Poznanie wybranych zagadnień z zakresu bioﬁzyki molekularnej i komórkowej.
3. Opanowanie podstawowych narzędzi matematycznych, ﬁzycznych i informatycznych wykorzystywanych w bioﬁzyce.
4. Zaznajomienie z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji oraz z problemami bioetycznymi we
współczesnych naukach biologicznych.
5. Poznanie zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Charakterystyka kierunku

4 / 206

6. Nauka innowacyjnego wykonywania zadań oraz rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w
pełni przewidywalnych warunkach.
7. Nauka prezentowania i uzasadniania swego stanowiska oraz krytycznego podejścia do danych z zastosowaniem
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
8. Nauka właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy tych
informacji.
9. Nauka posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
10. Zrozumienie roli samodzielnego uczenia się przez całe życie.
11. Zrozumienie roli przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, rosnące zagrożenia cywilizacyjne oraz wykorzystanie nowych technologii w
naukach biomedycznych stwarza coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów kierunków interdyscyplinarnych, łączących
wiedzę z zakresu nauk biologicznych z naukami ścisłymi. Program kierunku studiów BIOMIK1 wychodzi naprzeciw takim
wymaganiom społeczno-gospodarczym. Wdrażanie nowych metod diagnostycznych, obrazowania wnętrza organizmu,
obsługi urządzeń i aparatury „nowych technologii”, analizy dużych ilości danych sprzyja zarówno rozwojowi społeczeństwa
jak i napędza gospodarkę.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku BIOMIK1 oprócz tego, że posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie bioﬁzyki, zna
podstawowe problemy bioﬁzyki molekularnej i komórkowej, oraz metody analizy ukladów żywych. Potraﬁ właściwie dobierać
źródła wiedzy, komunikować się z otoczeniem, a także umiejętnie ocenić potrzeby społeczeństwa w zakresie swojej
dziedziny.
W programie studiów kierunku „bioﬁzyka molekularna i komórkowa” przewidziane są praktyki studenckie, dzięki którym
studenci mają możliwość zdobycia nie tylko cennych doświadczeń w nowym środowisku pracy ale również budowania sieci
kontaktów oraz poznawania oczekiwań potencjalnych pracodawców, co ma szczególne znaczenie dla właściwego
zrozumienia potrzeby ciągłego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Obserwacje i
doświadczenia studentów zdobyte w trakcie praktyk studenckich pomogą ukierunkować dobór kursów fakultatywnych pod
kątem zmieniających się wymagań rynku pracy. Władze Wydziału pozostają otwarte na tworzenie i rozwijanie współpracy z
ﬁrmami z branży nowoczesnych technologii biomedycznych i informatycznych, które mogą być zainteresowane w
zatrudnianiu absolwentów prowadzonych studiów. Absolwenci studiów I stopnia "bioﬁzyka molekularna i komórkowa”
posiadają umiejętności wymagane do podjęcia pracy w działach wdrożeniowych i badawczych przedsiębiorstw z branży
biotechnologicznej, farmaceutycznej, związanych z ochroną środowiska lub ochroną zdrowia, a także komercyjnych i
niekomercyjnych laboratoriach wzorcowych i diagnostycznych. Zatrudnienie absolwenta jest również możliwe w
niekomercyjnych instytucjach naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych zajmujących się dziedzinami pokrewnymi
biologii molekularnej lub na pograniczu nauk biologicznych i ﬁzyczno-informatycznych.
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Główne kierunki badań naukowych w jednostce
WBBiB jest jedną z najlepszych w kraju placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w dziedzinie nauk biologicznych, w
szczególności w takich dyscyplinach, jak biochemia, bioﬁzyka, biologia i biotechnologia – która to placówka w ubiegłorocznej
ogólnokrajowej ocenie parametrycznej uzyskała najwyższą z możliwych kategorii: A+ (kategoria przyznana 3% najlepszych
jednostek naukowych w kraju).
Jakość badań naukowych WBBiB została wielokrotnie potwierdzona przez niezależnych ekspertów. Wymiernym efektem
pracy naukowej jednostki jest ponad 120 prac doświadczalnych rocznie, publikowanych w prestiżowych czasopismach o
zasięgu międzynarodowym (w roku 2013 – 120, 2014 – 125, 2015 – 168 publikacji, 2016 - 198 publikacji, 2017 - 196
publikacji). W latach 2015-2017 pracownicy Wydziału brali udział w 266 projektach polskich i międzynarodowych, na łączną
kwotę ponad 168 mln zł.
Program studiów kierunku "Bioﬁzyka molekularna i komórkowa" to w znacznej mierze wynik współpracy przedstawicieli
czterech zakładów Wydziału, których działalność naukowa ściśle związana jest z prowadzeniem badań naukowych w
dziedzinie bioﬁzyki, tj. Zakładu Bioﬁzyki, Zakładu Bioﬁzyki Komórki, Zakładu Bioﬁzyki Molekularnej oraz Zakładu Bioﬁzyki
Obliczeniowej i Bioinformatyki. W skład kadry naukowo-dydaktycznej tych zakładów wchodzi m.in. ośmiu profesorów, sześciu
doktorów habilitowanych oraz dwudziestu dziewięciu doktorów. Poniżej przedstawiono opis ważniejszych badań naukowych
przez nauczycieli akademickich z tego grona. Wyniki tych badań są na bieżąco publikowane w prestiżowych czasopismach
naukowych. Aktualizowany wykaz najważniejszych publikacji każdego z Zakładów dostępny jest online, m.in. na stronach
www Wydziału.
Zakład Bioﬁzyki realizuje badania molekularnych aspektów terapii przeciwnowotworowych i heterogenności nowotworów,
stresu oksydacyjnego i tlenku azotu, fototerapii i radiobiologii, melanogenezy, roli stresu oksydacyjnego w zaburzeniach
struktury i funkcji komórki, udziale melanin i karotenoidów w fotoprotekcji, domenowej strukturze błon oraz molekularnych
mechanizmach fotostarzenia się skóry i rozwoju chorób degeneracyjnych oka. Istotną częścią oferty dydaktycznej są zajęcia
z bioetyki. Zakład Bioﬁzyki Komórki prowadzi badania zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do
uszkodzenia genomu komórek ludzkich i procesów rozpoznawania uszkodzeń i naprawy DNA. W Zakładzie Bioﬁzyki
Molekularnej w badaniach naukowych wykorzystywane są spektroskopia optyczna oraz EPR wraz z technikami inżynierii
genetycznej. W badaniach prowadzonych w Zakładzie Bioﬁzyki Obliczeniowej i Bioinformatyki wykorzystywane są metody
modelowania molekularnego do badania bioﬁzycznych własności błon modelowych na poziomie atomowym oraz techniki
bioinformatyczne ukierunkowane na przewidywanie struktury przestrzennej i funkcji białek oraz w zastosowaniach
obejmujących wielkoskalowe przetwarzanie danych biologicznych. Prowadzone w Zakładzie badania dotyczą również
parametryzacji oddziaływań międzycząsteczkowych w ramach poszerzania stosowalności pola siłowego OPLS/AA, eksploracji
biomedycznych danych tekstowych, wielkoskalowej analizy mechanizmów regulacji transkrypcji w rejonach promotorowych
wybranych genów, przewidywania własności i struktury białek i peptydów aktywnych biologicznie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzenie badań w dziedzinie bioﬁzyki gwarantuje wysoki poziom dydaktyczny poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy
i nauczanie najnowszej metodologii i technik badawczych. Poniże przedstawiono tematykę prac magisterskich z bioﬁzyki
molekularnej i komórkowej, które mogą być realizowane na WBBiB. Tematyka realizowanych w Zakładzie Bioﬁzyki prac
licencjackich i magisterskich obejmuje m.in. zastosowanie spektroskopii EPR w biologii i medycynie, badania hipoksji w
nowotworach, przebieg regulacji cyklu włosowego, zastosowania śluzowców jako alternatywnych organizmów modelowych,
modelowanie wzorstu nowotworów, biosemiotykę, badania wpływu wybranych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność
produktów utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, analizę fototoksyczności ryboﬂawiny w komórkach
nowotworowych i prawidłowych oraz badania anty- i pro-oksydacyjnych własności karotenoidów. Tematyka prac
licencjackich i magisterskich realizowanych w Zakładzie Bioﬁzyki Komórki dotyczy m.in. badań mechanizmu indukowanych
światłem widzialnym uszkodzeń DNA, struktury DNA i chromatyny in situ, wpływu leków na oddziaływania między DNA z
histonami, molekularnej struktury ognisk naprawy DNA. Tematyka prac licencjackich i magisterskich realizowanych w
Zakładzie Bioﬁzyki Molekularnej dotyczy m.in. badania mechanizmów działania, struktury i dynamiki białek redox
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(oksydoreduktaz, cytochromów, białek żelazowo-siarkowych), molekularnego podłoża chorobotwórczych i adaptacyjnych
mutacji mitochondrialnych oraz zastosowań metod spektroskopii EPR i obrazowania MRI do badania struktury i dynamiki
układów biologicznych. W Zakładzie prowadzone są również badania naukowe w dziedzinie biologii systemów obejmujące w
szczególności komputerowe modelowanie szlaków metabolicznych. Tematyka prac licencjackich i magisterskich
realizowanych w Zakładzie Bioﬁzyki Obliczeniowej i Bioinformatyki dotyczy badania m.in. własności bioﬁzycznych
modelowych błon o zróżnicowanym składzie lipidowym, molekularnych podstaw selektywnego działania związków błonowo
czynnych oraz dynamicznej struktury błon bakterii gramujemnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Budynek WBBiB liczący 12 786 m 2 znajduje się na III Kampusie UJ i zajmuje część Kompleksu Nauk Biologicznych
zlokalizowanego przy ulicy Gronostajowej 7.
Wydział dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami
badawczymi. Zaplecze aparaturowe zostało w ostatnich latach znacznie poszerzone dzięki realizacji licznych projektów
naukowych i strukturalnych. Na przykład w ramach projektu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia zostało utworzonych 7
pracowni badawczych (w których prowadzone są prace z zakresu proteomiki, bioﬁzyki komórki, immunologii, wirusologii i
hodowli tkankowych), nowoczesna zwierzętarnia (która pozwoliła na wprowadzenie unikatowych modeli zwierząt
transgenicznych służących m.in. innymi do badania nieswoistej i swoistej odpowiedzi odpornościowej) oraz Centralny Bank
Próbek Biologicznych wyposażony w automatyczny system kriogeniczny, zasilany ciekłym azotem. Do aparatury unikatowej
w skali kraju zalicza się: spektrometr EPR Elexsys E-580 umożliwiający pomiary metodą fali ciągłej i metodami impulsowymi
w paśmie X, system do obrazowania małych zwierząt metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego Elexsys E-540L;
cytometr obrazowy Image Stream X łączący w jednym możliwości cytometrii przepływowej oraz mikroskopii; urządzenie
BIOCORE 3000 do badania oddziaływań międzycząsteczkowych w oparciu o pomiary zmian powierzchniowego rezonansu
plazmonowego (SPR) oraz mikroskop konfokalny Leica SP5 SMD z przystawką do badań dynamiki pojedynczych molekuł
metodami FLIM, FCS i FCCS oraz ﬂuorescencyjny mikroskop superrozdzielczy dSTORM, umożliwiający jednoczesną detekcję
dwóch sond ﬂuorescencyjnych i rejestrację obrazów trójwymiarowych. Aparatura niezbędna w badaniach biochemicznych
(np. w badaniach własności strukturalnych białek, kwasów nukleinowych, błon biologicznych) obejmuje urządzenia do
automatycznego sekwencjonowania białek, spektrometry masowy, chromatografy cieczowe HPLC i FPLC, spektropolarymetry
do pomiarów dichroizmu kołowego, mikrokalorymetry oraz spektroﬂuorymetry do pomiarów stacjonarnych i rozdzielczych w
czasie.
Zmodernizowana infrastruktura teleinformatyczna obsługuje ponad 500 urządzeń sieciowych, w tym ponad 250 komputerów
podłączonych do sieci LAN i około 180 urządzeń wykorzystujących łączność bezprzewodową. W 4 segmentach, działa 26
switchy mogących obsłużyć 1248 równoczesnych połączeń sieciowych na poziomie 166.7 Mpps dla każdego z portów. W
serwerowni nieprzerwanie pracuje 18 serwerów. Wydział posiada 5 pracowni komputerowych. Cztery z nich są
standardowymi pracowniami komputerowymi, natomiast w piątej możliwe jest podłączenie do komputerów innej aparatury
badawczej i wykonywanie pomiarów (ćwiczeń) wspomaganych komputerowo. Ponadto, do dyspozycji prowadzących zajęcia
pozostają dwa komplety po 12 komputerów umożliwiających ich doraźne wykorzystywanie w dowolnym miejscu na terenie
wydziału. W realizacji procesu dydaktycznego wykorzystywane są też metody zdalnego nauczania, które wykorzystują
uniwersytecką platformę e-learningową Pegaz.
Biblioteka Nauk Przyrodniczych posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, bioﬁzyki,
biotechnologii, biologii, zoologii, geograﬁi, oraz nauk pokrewnych. Księgozbiór liczy około 119 tys. woluminów druków
zwartych i ciągłych, z których część funkcjonuje jako zbiory podręczne oraz dydaktyczne bibliotek zakładowych. Książki o
tematyce biologicznej, biochemicznej, bioﬁzycznej i biotechnologicznej stanowią ok. 60 tys. woluminów. W Bibliotece jest
dostępnych ponad 1800 tytułów wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych, w tym ok. tysiąc tytułów z zakresu biologii,
bioﬁzyki, biotechnologii. W ramach prenumeraty Biblioteka pozyskuje 46 tytułów czasopism, a ponad 70 tytułów otrzymuje w
drodze wymiany z wiodącymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Ponadto, w Bibliotece w ramach czasowego
depozytu Biblioteki Jagiellońskiej dostępnych jest 15 tytułów wybranych czasopism zagranicznych z zakresu biotechnologii.
Rocznie do BNP wpływa około tysiąca nowych woluminów książek i czasopism.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (125 punktów ECTS, 1715h), (ii) przedmioty fakultatywne
kierunkowe (52 punktów ECTS, 565h), (iii) praktykę zawodową (90 h, 3 ECTS) oraz (iv) pracownię licencjacką i praktikum
pisania pracy licencjackiej (12 ECTS, 120h).
Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz bioﬁzyki zdobytej w czasie toku studiów I
stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Wiele z proponowanych modułów kształcenia to zajęcia
praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu
doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizy danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje
studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne. Ogólne przygotowanie
informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną
danych jest także ogromnym atutem na rynku pracy. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego
udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "bioﬁzyki
molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie
przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Po drugim roku student odbywa praktyki w
wymiarze 90 h. Pracownia licencjacka jest obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin
tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie
Wydziału, lub poza wydziałem za zgodą Kierownika studiów. Pracownia licencjacka polega na indywidualnej studenta w
laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Student także bierze udział w seminarium na którym
uczy się krytycznego podejścia do prezentowanych wyników i prowadzenia dyskusji. Zakończeniem programu studiów jest
przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

192

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

185

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

3

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

67

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

3

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Program
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Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2490

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Studenci kierunku BIOMIK mają obowiązek odbycia 90 godzin praktyk zawodowych do końca II roku studiów. Studenci
samodzielnie organizują swoje praktyki – zwykle wybierając instytucję w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, w oparciu o
proponowaną listę instytucji. Praktyki mogą się odbywać w krajowych laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i
diagnostycznych lub w ﬁrmach działających w branży life science. Praktyki zawodowe mają na celu konfrontację studentów
ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają zebranie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Zaliczenie praktyki
zakończone uzyskaniem pozytywnej opinii opiekuna praktyki jest obowiązkowe, lecz nie ma wpływu na końcową ocenę ze
studiów.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (193), przez zaliczenie wymaganych przez program studiów
modułów kształcenia, w tym zaliczyć: wszystkie kursy obowiązkowe, kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
jeden semestr pracowni licencjackiej, praktyki studenckie, język angielski na poziomie co najmniej B2.
2. Przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.
3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BMK_K1_W01

Absolwent zna i rozumie/ rozpoznaje bioﬁzykę jako samodzielną dyscyplinę w obrębie
nauk przyrodniczych, jej przedmiot, zakres, metodologię; ma szeroką podstawową i
P6S_WG, P6U_W
zaawansowaną wiedzę z bioﬁzyki; rozumie, że bioﬁzyka jest nauką
multidyscyplinarną i zna współczesne kierunki badań bioﬁzycznych

BMK_K1_W02

Absolwent zna i rozumie/ posiada ogólną wiedzę z chemii ogólnej i ﬁzycznej oraz
biochemii

P6S_WG, P6U_W

BMK_K1_W03

Absolwent zna i rozumie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wykonanie
podstawowych analiz wyników badań i ich opracowanie

P6S_WG

BMK_K1_W04

Absolwent zna i rozumie na poziomie ogólnym problemy nauk o życiu i ich kontekst w
P6S_WK
życiu społecznym i gospodarczym

BMK_K1_W05

Absolwent zna i rozumie system operacyjny GNU/Linux; zna języki programowania
używane w celach naukowych; zna popularne programy użytkowe

P6S_WG, P6U_W

BMK_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej i wielu zmiennych w zastosowaniu do problemów biologicznych

P6S_WG

BMK_K1_W07

Absolwent zna i rozumie/ posiada dobrą znajomość podstaw ﬁzyki doświadczalnej w
tym mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, ﬁzykę
atomową

P6S_WG, P6U_W

BMK_K1_W08

Absolwent zna i rozumie metody badania układów komórkowych, w tym podstawowe
i zaawansowane techniki mikroskopowe, metody bioﬁzyczne stosowane w badaniu i
inżynierii komórki oraz bioﬁzyczne aspekty funkcjonowania komórki;

P6S_WG

BMK_K1_W09

Absolwent zna i rozumie budowę, rolę i funkcję biocząsteczek, zna podstawowe i
zaawansowane metody spektroskopowe i inne bioﬁzyczne metody badań
biocząsteczek

P6S_WG, P6U_W

BMK_K1_W10

Absolwent zna i rozumie metody modelowania komputerowego na poziomie
atomowym, cząsteczkowym i komórkowym; rozumie rolę modeli w naukach
przyrodniczych i ścisłych; zna podstawowe metody bioinformatyczne
wykorzystywane przy przeszukiwaniu biologicznych i literaturowych baz danych

P6S_WG, P6U_W

BMK_K1_W11

Absolwent zna i rozumie podstawy funkcjonowania układów i systemów biologicznych
P6S_WG
na różnych poziomach organizacji

BMK_K1_W12

Absolwent zna i rozumie podstawy terminologii i zakres etyki; wykazuje orientację we
współczesnej bioetyce i potraﬁ zidentyﬁkować konkretne etyczne i bioetyczne
P6S_WK, P6U_W
problemy we współczesnych naukach biologicznych

BMK_K1_W13

Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w
laboratoriach badawczych

P6S_WK

BMK_K1_W14

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności
intelektualnej i przestrzeganiem prawa autorskiego

P6S_WK

BMK_K1_W15

Absolwent zna i rozumie/ wykazuje znajomość podstaw prawnych niezbędnych do
uprawniania wyuczonego zawodu bioﬁzyka

P6S_WK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

BMK_K1_U01

Absolwent potraﬁ zastosować zasady analizy statystycznej, w tym reguły rachunku
niepewności pomiarowych, do opracowania wyników eksperymentalnych

P6S_UW, P6U_U

BMK_K1_U02

Absolwent potraﬁ przeprowadzić obliczenia analityczne i numeryczne w zakresie
zagadnień matematyki wyższej i ich zastosowań do rozwiązywania konkretnych
bioﬁzycznych problemów doświadczalnych i teoretycznych

P6S_UW, P6U_U

BMK_K1_U03

Absolwent potraﬁ/ wykorzystuje narzędzia informatyczne w pracy bioﬁzyka, w
szczególności potraﬁ zaimplementować zaprojektowany algorytm z wykorzystaniem
poznanych języków programowania

P6S_UW, P6U_U

BMK_K1_U04

Absolwent potraﬁ dobrać i wykorzystać profesjonalne programy komputerowe do
modelowania molekularnego w celu rozwiązywania problemów z zakresu struktury i
dynamiki cząsteczek i ich układów oraz do modelowania procesów
ﬁzykochemicznych; potraﬁ posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem
bioinformatycznym oraz korzystać z biologicznych i literaturowych baz danych

P6S_UW,
P6S_UO

BMK_K1_U05

Absolwent potraﬁ dobrać metody bioﬁzyczne i współczesną aparaturę do badania
struktury i dynamiki biocząsteczek i ich układów oraz zastosować je w praktycznych
badaniach bioﬁzycznych

P6S_UW

BMK_K1_U06

Absolwent potraﬁ przeczytać ze zrozumieniem dowolną publikację naukową z zakresu
bioﬁzyki w języku polskim i angielskim oraz dokonać krytycznego przeglądu literatury
P6S_UK
pod kątem wybranego zagadnienia, potraﬁ formułować argumenty w dyskursie
naukowym

BMK_K1_U07

Absolwent potraﬁ zinterpretować wyniki swoich badań i zwięźle je zaprezentować w
kontekście danych literaturowych

P6S_UW

BMK_K1_U08

Absolwent potraﬁ/ ma doświadczenie w pracy w laboratoriach biochemicznych i
bioﬁzycznych; umie zorganizować swoją pracę laboratoryjną; posiada umiejętność i
doświadczenie w posługiwaniu się typowym sprzętem laboratoryjnym;
zaawansowaną aparaturą pracowni biochemicznej i bioﬁzycznej

P6S_UW,
P6S_UO

BMK_K1_U09

Absolwent potraﬁ/ posiada zaawansowane umiejętności w pracy z komputerem i
oprogramowaniem użytkowym

P6S_UW

BMK_K1_U10

Absolwent potraﬁ/ ma umiejętności językowe w zakresie nauk bioﬁzycznych, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P6S_UK

BMK_K1_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie i w sposób ukierunkowany zdobywać i poszerzać
wiedzę w celu dalszego rozwijania umiejętności zawodowych

P6S_UU, P6U_U

BMK_K1_U12

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzebny na
realizację podjętego zadania; umie terminowo wykonać zaplanowane zadania

P6S_UO, P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BMK_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ odpowiedzialnie realizować zadania przydzielone w
zespole, dostosować własną działalność do realizacji uzgodnionego wspólnie planu;
umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie i rozumie tego konieczność

P6S_KO, P6S_KR,
P6U_K

BMK_K1_K02

Absolwent jest gotów do/ przestrzega zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie
uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

P6S_KR, P6U_K

BMK_K1_K03

Absolwent jest gotów do/ wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń
wynikających ze stosowanych technik badawczych i za tworzenie warunków
bezpiecznej pracy

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

BMK_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ rozumie potrzebę samorozwoju i aktywnej postawy w
zdobywaniu aktualnej wiedzy, zna wartość inicjatywy w poszukiwaniach na rynku
pracy, ma doświadczenie praktyki zawodowej

P6S_KO, P6S_KR

BMK_K1_K05

Absolwent jest gotów do/ zna swoje mocne i słabe strony, adekwatnie ocenia zakres
posiadanych umiejętności i wiedzy

P6S_KK, P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą
minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i
160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy biologii i bioﬁzyki

30

2,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁzjologii człowieka - kurs dla studentów bioﬁzyki

30

2,0

zaliczenie

O

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

30

3,0

zaliczenie

O

Matematyka wyższa I

60

6,0

egzamin

O

Zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki

30

3,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁzyki - Mechanika MS

60

5,0

egzamin

O

Chemia ogólna z elementami chemii ﬁzycznej

80

5,0

egzamin

O

Bioetyka

30

3,0

zaliczenie

O

Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB

5

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

5

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologia i inżynieria komórki

50

4,0

zaliczenie

O

Bioﬁzyka zmyslow z elementami neurocybernetyki

45

4,0

zaliczenie

O

Programy użytkowe w systemie GNU/Linux

45

3,0

zaliczenie

O

Statystyczne metody opracowywania wyników

45

4,0

zaliczenie

O

Chemia organiczna

30

2,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁzyki: Termodynamika MS

60

5,0

egzamin

O

Matematyka wyższa II

90

7,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

20

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki 2

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia

90

6,0

egzamin

O

Podstawy ﬁzyki: elektromagnetyzm i optyka

60

5,0

egzamin

O

Programowanie w Pythonie

45

3,0

zaliczenie

O

I Pracownia ﬁzyczna MS

30

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Biologia nowotworów-aspekty bioﬁzyczne

30

3,0

zaliczenie

F

Powstanie i ewolucja życia

30

2,0

zaliczenie

F

Mikrobiologia dla kierunku bioﬁzyka

60

4,0

zaliczenie

F

Mikroskopia konfokalna i ﬂuorescencyjna

45

4,0

zaliczenie

F

Między ﬁzyką a biologią

30

2,0

zaliczenie

F

Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy

45

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bioﬁzyka komorki I

45

3,0

zaliczenie

O

Bioﬁzyka I

60

5,0

egzamin

O

Programowanie w C

45

3,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁzyki: kwantowe podstawy budowy materii

60

5,0

egzamin

O

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Wolne rodniki w biologii i medycynie

45

4,0

zaliczenie

F

Praktikum z cytobiologii dla bioﬁzyków

60

5,0

zaliczenie

F

Wybrane metody inżynierii komórkowej

30

3,0

zaliczenie

F

Bioﬁzyka roślin

60

5,0

zaliczenie

F

Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego I

30

3,0

zaliczenie

F

Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I

30

3,0

egzamin

F

Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie

30

3,0

egzamin

F

Praktyka zawodowa

90

3,0

zaliczenie

O

Komputerowe modelowanie procesów biologicznych

45

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody bioﬁzyczne w biologii strukturalnej I

45

4,0

zaliczenie

O

Modelowanie molekularne 1

60

5,0

egzamin

O

Bioinformatyka 1 – kurs mały

30

3,0

zaliczenie

O

Bioﬁzyka II

45

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

1,0

zaliczenie

O

Biologia strukturalna błon

60

5,0

zaliczenie

F

Immunologia - kurs dla kierunku bioﬁzyka

40

4,0

zaliczenie

F

Matematyczne metody spektroskopii

45

4,0

zaliczenie

F

Matematyczne metody ﬁzyki

60

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesnej bioﬁzyki

30

2,0

zaliczenie

F

Podstawy ﬁzyki atomowej

45

4,0

zaliczenie

F

Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie

15

1,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody bioﬁzyczne w biologii strukturalnej II

45

4,0

egzamin

O

Genetyka dla bioﬁzyków

60

4,0

egzamin

O

Krystalochemia białek

60

4,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

30

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Chemia i struktura kwasów nukleinowych

30

3,0

zaliczenie

F

Biochemia ﬁzyczna białek

60

4,0

zaliczenie

F

Fotochemia w biologii i medycynie

30

3,0

zaliczenie

F

Pracownia licencjacka

100

10,0

zaliczenie

O

Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie

30

3,0

zaliczenie

F

Praktikum pisania pracy licencjackiej

20

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Podstawy biologii i bioﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab593f210

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.1

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z podstawami funkcjonowania systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji
(biocząsteczki, białka, komórki i organizmu). Przedstawienie zagnieżdżenia zjawisk i mechanizmów bioﬁzycznych
na każdym z tych poziomów organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ wymienić podstawowe składniki chemiczne
żywych organizmów i być w stanie opisać ich funkcje

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W2

zna grupy substratów i produktów podstawowych
łańcuchów reakcji biochemicznych w organizmie
zwierzęcym

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W3

jest w stanie wymienić typy tkanek,
wyspecjalizowanych komórek zwierzęcych
i roślinnych, organelli komórkowych i określić ich
funkcje

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W4

zna przebieg reakcji immunologicznej organizmu
zwierzęcego

BMK_K1_W08,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W5

potraﬁ wymienić i rozpoznać aspekty bioﬁzyczne
w podstawowych zjawiskach i procesach biologicznych

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest życie; powstanie i ewolucja życia; różnorodność świata żywego,
organiczne składniki życia, genetyczny aspekt życia, wstęp do biologii rozwoju,

W1, W2, W3

2.

Energetyczne podstawy procesów życiowych, biocybernetyka (regulacja,
przekazywanie sygnałów, informacyjny aspekt życia,

W2, W3, W4

3.

Wstęp do biologii komórki, ﬁzjologiczne podstawy funkcjonowanie całego
organizmu, reakcje odpornościowe, podstawy neuroﬁzjologii i procesów
psychicznych, metody w badaniach biologicznych.

W3, W4, W5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagane 50% punktów na zaliczenie

konwersatorium

Sylabusy
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Podstawy ﬁzjologii człowieka - kurs dla studentów bioﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab595aae2

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.2

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zdrowego organizmu oraz
zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego.

C2

Zrozumienie podstawowych mechanizmów ﬁzjologicznych związanych ze zjawiskami patoﬁzjologicznymi
u człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę w zakresie ﬁzjologii
człowieka, zna funkcjonowanie i czynności
poszczególnych tkanek, narządów, układów oraz
zakres interakcji czynnościowych między nimi.

BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student rozumie literaturę naukową z zakresu
ﬁzjologii, posiada umiejętność korzystania
z dostępnych źródeł informacji dotyczących ﬁzjologii,
w tym źródeł elektronicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawy cytoﬁzjologii
2. Homeostaza
3. Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich.
4. Fizjologia układu krążenia – śródbłonek, tętnice, naczynia włosowate, żyły,
serce.
5. Krew obwodowa – krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi.
6. Odporność – leukocyty, węzły limfatyczne, śledziona, grasica, naczynia
limfatyczne.
7. Fizjologia układu oddechowego.
8. Fizjologia układu trawiennego.
9. Fizjologia układu moczowego. Równowaga kwasowo-zasadowa.
10. Układ nerwowy

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student może otrzymać łącznie w trakcie trwania kursu 50 punktów:
40 punktów za sprawdzian końcowy i 10 punktów za przygotowanie
prezentacji. Studenci mają obowiązek być przygotowani
merytorycznie do zajęć. W tym celu, przed rozpoczęciem każdego
bloku tematycznego, prowadzący udostępni listę zagadnień do
przygotowania. Prowadzący może sprawdzić przygotowanie
studentów do zajęć (sprawdzian wejściowy, odpytywanie). Jeśli
student będzie nieprzygotowany do zajęć więcej niż 2 razy to od
sumarycznej liczy punktów, uzyskanych przez studenta w trakcie
trwania kursu, zostanie odjętych 5 punktów za każde 2
nieprzygotowania. Każdy student jest zobowiązany do przygotowania
krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki ustalonej
przez prowadzącego na początku semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab597a92e

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.3

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

ugruntowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej oraz
uzupełnienie wiadomości w stopniu niezbędnym do kontynuowania kursów Matematyka wyższa I oraz
Matematyka wyższa II

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy logiki matematycznej

BMK_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy algebry

BMK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

podstawy geometrii analitycznej

BMK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

podstawy analizy matematycznej

BMK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sprawdzanie prawdziwości zdań logicznych

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

rozwiązywanie równań i nierówności

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

szkicowanie wykresów funkcji elementarnych
(wielomiany, funkcja wykładnicza, logarytmiczna,
funkcje wymierne, funkcje trygonometryczne)

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

wyznaczenia sum wyrazów ciągów liczbowych, w tym
ciągu arytmetycznego i geometrycznego

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U5

wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych
z zastosowaniem wzorów redukcyjnych

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K03,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielne kontrolowanie poprawności obliczeń
i poprawności prostych rozumowań matematycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdanie logiczne, negacja, alternatywa, koniunkcja, implikacja, równoważność.

W1, U1, K1

2.

Formuła zdaniowa, kwantyﬁkatory.

W1, K1

3.

Relacja, dziedzin relacji, relacja odwrotna.

W1, U1, K1

4.

Funkcja, dziedzina funkcji, zbiór wartości, wykres funkcji.

W1, W4, U3, K1

5.

Ciąg, ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny, suma skończonej liczby wyrazów
ciągu.

W4, U4, K1

6.

Silnia, dwumian Newtona, trójkąt Pascala, wzór dwumianowy Newtona.

W4, K1

Sylabusy
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7.

Przegląd funkcji poznanych w szkole ponadpodstawowej (funkcja wielomianowa,
wymierna, trygonometryczne, wykładnicza, logarytmiczna)

W4, U3, U5, K1

8.

Rozwiązywanie równań i nierówności.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1

9.

Prosta, okrąg, elipsa, hiperbola, parabola.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

regularny udział w zajęciach w ciągu semestru i zaliczenie sprawdzianów
pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej

Sylabusy
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Matematyka wyższa I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5995522

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.4

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami algebry liniowej i analizy matematycznej stosowanymi
w naukach przyrodniczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy algebry liniowej

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej zmiennej rzeczywistej

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawy arytmetyki liczb zespolonych

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosowanie wektorów i macierzy w prostych modelach
matematycznych stosowanych w naukach
przyrodniczych

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

stosowanie pochodnych i całek funkcji jednej zmiennej
w konkretnych problemach teoretycznych
i doświadczalnych

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielne weryﬁkowanie poprawności stosowanych
modeli matematycznych w naukach przyrodniczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

102

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liczby zespolone (dodawanie, mnożenie, potęgowanie, wzór de Moivre'a,
pierwiastek n-tego stopnia).

W3, K1

2.

Macierze, dodawania, składanie macierzy, macierz odwrotna (2x2, 3x3),
wyznacznik.

W1, K1

3.

Układ równań liniowych.

W1, U2, K1

4.

Wartości własne i wektory własne macierzy (2x2, 3x3).

W1, U1, K1

5.

Ciąg geometryczny, szereg potęgowy, granica ciągu.

W2, K1

Sylabusy
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6.

Przegląd funkcji elementarnych (w tym wykładnicza i logarytmiczna,
trygonometryczne i funkcje arcus).

W2

7.

Granica funkcji i pochodna funkcji.

W2, K1

8.

Pochodna a monotoniczność funkcji, ekstrema funkcji jednej zmiennej.

W2, K1

9.

Pochodne rzędu wyższego i wzór Taylora dla funkcji jednej zmiennej.

W2, K1

10.

Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej.

W2, U2, K1

11.

Całka oznaczona funkcji jednej zmiennej i jej zastosowania do obliczania pola
powierzchni pod wykresem funkcji, objętości bryły obrotowej.

W2, U2, K1

12.

Deﬁnicja trygonometrycznego szeregu Fouriera oraz transformaty Fouriera.

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną i zaliczenie egzaminu pisemnego
na ocenę pozytywną

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

regularna praca na ćwiczeniach w ciągu całego semestru, zaliczenie
sprawdzianów cząstkowych w trakcie semestru na ocenę pozytywną

Wymagania wstępne i dodatkowe
matematyka w zakresie szkoły ponadpodstawowej

Sylabusy
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Zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.110.5cac67be4379f.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.5

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest powtórzenie, systematyzacja i uzupełnienie materiału z mechaniki ze szkoły
ponadgimnazjalnej (potrzeba wynikająca z różnic programowych oraz niejednolitości poziomu edukacji itp.),
wyrównujące szanse wszystkich studentów przed podjęciem nauki przedmiotów z zakresu ﬁzyki na studiach
stacjonarnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

29 / 206

W1

po zakończeniu kursu, student posiada wiedzę
na poziomie rozszerzonego egzaminu maturalnego
z zakresu mechaniki, z wykorzystaniem elementów
matematyki w ﬁzyce, z uwzględnieniem znajomości
wszelkich wymaganych reprezentacji (rysunkowych,
tekstowych; wykresów, wzorów) oraz przechodzenia
pomiędzy nimi.

BMK_K1_W07

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K05

obserwacja współpracy w
grupie - ocena
kształtująca

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu kursu, student potraﬁ rozwiązywać
zadania testowe i otwarte na poziomie rozszerzonego
egzaminu maturalnego z zakresu mechaniki,
z wykorzystaniem elementów matematyki w ﬁzyce,
a także z uwzględnieniem wszelkich wymaganych
reprezentacji (rysunkowych, tekstowych; wykresów,
wzorów) oraz przechodzenia pomiędzy nimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zakończeniu kursu student jest gotów
do współpracy z innymi studentami przy
rozwiązywaniu zadań rachunkowych metodą pracy
w grupie i instrukcji rówieśniczej (peer instruction).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok 1: Podstawowe wielkości ﬁzyczne w kinematyce.
Rachunek wektorowy i jego zastosowanie w ﬁzyce. Ruch względny.

W1, U1, K1

2.

Blok 2: Zależności funkcyjne wielkości ﬁzycznych.

W1, U1, K1

3.

Blok 3: Zasady dynamiki Newtona. Siły.

W1, U1, K1

4.

Blok 4: Dynamika ruchu postępowego. Równia, wielokrążki, układy ciał.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Blok 5: Układy nieinercjalne. Siły bezwładności.

W1, U1, K1

6.

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

W1, U1, K1

7.

Blok 7: Zasada zachowania energii mechanicznej. Zderzenia.

W1, U1, K1

8.

Blok 8: Moment bezwładności. Moment siły. Zasada zachowania momentu pędu

W1, U1, K1

9.

Blok 9: Ruch harmoniczny. Wahadło matematyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, obserwacja
współpracy w grupie - ocena
kształtująca

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium zaliczeniowe, po uzyskaniu wyniku
przynajmniej 50% (do którego wg. stosownego
algorytmu: 1) doliczane są punkty za zadania
dodatkowe oraz 2) odejmowane są punkty za
ponadprogramowe nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Podstawy ﬁzyki - Mechanika MS
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab59c3dce

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.6

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentów w usystematyzowaną wiedzę i umiejętności posługiwania się nią

C2

Rozwijanie ciekawości i zdolności poznawczych studentów oraz rozwój ich aktywności intelektualnej

C3

Sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki

BMK_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

rozumie oraz potraﬁ wytłumaczyć opisy prawidłowości,
zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki,
BMK_K1_W07
w szczególności potraﬁ samodzielnie odtworzyć
podstawowe twierdzenia i prawa

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

zna wybrane metody obliczeniowe stosowane
do rozwiązywania typowych problemów w mechanice
oraz przykłady praktycznego zastosowania takich
metod

BMK_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować problemy oraz znajdować ich
rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody

BMK_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie, potraﬁ zarządzać
czasem, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych

BMK_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

BMK_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej analizy zjawisk na gruncie poznanych
praw ﬁzyki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pomiar, algebra wektorów, kinematyka

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Dynamika punktu materialnego

W1, W2, W3

3.

Praca, energia, zasada zachowania energii

W1, W2, W3

Sylabusy
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4.

Zasada zachowania pędu, zderzenia

W1, W2, W3

5.

Opis i dynamika ruchu obrotowego

W1, W2, W3

6.

Zasada zachowania momentu pędu

W1, W2, W3

7.

Drgania i fale

W1, W2, W3

8.

Grawitacja, analiza praw Keplera

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu (otrzymanie oceny pozytywnej).

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych.

Sylabusy
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Chemia ogólna z elementami chemii ﬁzycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.110.5cac67be46795.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BFMK1.7

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 45, konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- podstawowe pojęcia, teorie i prawa umożliwiające 1.
sprawne posługiwanie się terminologią i nomenklaturą
chemiczną oraz omówienie właściwości pierwiastków
i prostych związków nieorganicznych w oparciu
o układ okresowy 2. jakościowy i ilościowy opis fazy
gazowej, z uwzględnienie modelu gazu doskonałego 3.
jakościowy i ilościowy opis równowag fazowych oraz
równowag chemicznych (w fazie gazowej,w układach
heterogenicznych oraz w roztworach wodnych
elektrolitów) 4. omówienie reakcji kwasowo
zasadowych (z uwzględnieniem koncepcji Brønsteda
i Lewisa) oraz reakcji utleniania i redukcji 5.
termodynamiczny i kinetyczny opis przebiegu reakcji
chemicznych (jakościowy i ilościowy). - podstawowe
pojęcia chemii kwantowej i ich wykorzystanie do opisu
budowy atomów wodoru, atomów wieloelektronowych
i ich jonów (z uwzględnieniem konﬁguracji
elektronowej) oraz prostych cząsteczek
dwuatomowych i wieloatomowych (z uwzględnieniem
hybrydyzacji oraz orbitali zdelokalizowanych) elementarne zależności właściwości
ﬁzykochemicznych prostych związków
nieorganicznych i organicznych od ich charakterystyki
na poziomie molekularnym

BMK_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

BMK_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- wykorzystać posiadaną wiedzę do matematycznego
opisu równowag chemicznych w roztworach
elektrolitów, półogniw i ogniw elektrochemicznych,
kinetyki reakcji - rozwiązywać proste problemy
obliczeniowe z zakresu stechiometrii, równowag
w roztworach elektrolitów (z uwzględnieniem stopnia
i stałej dysocjacji słabych kwasów i zasad, pH,
hydrolizy soli, roztworów buforowych, iloczynu
rozpuszczalności), elektrochemii i kinetyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

starannego dokumentowania przebiegu pracy
w laboratorium, w tym rozwiązań problemów
chemicznych, w sposób umożliwiający innym osobom
zrozumienie zastosowanej metody i sprawdzenie
poprawności obliczeń

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

45

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

36

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Klasyczne pojęcia i prawa chemiczne. Stechiometria reakcji chemicznych. Model
gazu doskonałego. Energetyka reakcji chemicznych z elementami
termodynamiki. Równowaga chemiczna w układach jedno- i wielofazowych. Kwasy
i zasady według Brönsteda. Reakcje redoksowe i ogniwa elektrochemiczne.
Kinetyka chemiczna. Katalizatory. Podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej.
Równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale atomowe.
Orbitale molekularne, homojądrowe i heterojądrowe cząsteczki, dwuatomowe.
W1, U1, K1
Elektroujemność pierwiastków, polaryzacja wiązań chemicznych. Hybrydyzacja
jako
narzędzie opisu struktury cząsteczek wieloatomowych. Przykłady struktury
cząsteczek dla podstawowych typów hybrydyzacji : sp3, sp, sp2, d2sp3. Wiązania
donorowo-akceptorowe, kwasy i zasady Lewisa, związki kompleksowe.
Delokalizacja elektronów, węglowodory aromatyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

zdanie testowego egzaminu pisemnego lub dodatkowego
egzaminu ustnego

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie każdego z ćwiczeń laboratoryjnych

konwersatorium

zaliczenie

zdobycie 50% punktów (z kolokwiów testowych, kartkówek
lub punktów za aktywny udział w zajęciach) lub zaliczenie
kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

37 / 206

Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5a195bd

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
Kod USOS
WBT-BFMK1.8

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu głównych zagadnień bioetyki.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi dylematami bioetycznymi związanymi z szybkim rozwojem nauk
biomedycznych.

C3

Uświadomienie słuchaczom, że problemy bioetyczne można oceniać z punktu widzenia różnych systemów
etycznych i zapoznanie z podstawową terminologią etyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
podstawy terminologii i zakres etyki; wykazuje
orientację we współczesnej bioetyce i potraﬁ
zidentyﬁkować konkretne etyczne i bioetyczne
problemy we współczesnych naukach biologicznych.

BMK_K1_W12

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

K1

odpowiedzialnego realizowania zadania w zespole,
dostosowania własnej działalności do realizacji
uzgodnionego wspólnie planu; umie terminowo
wykonać zaplanowane zadanie i rozumie tego
konieczność.

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania zasad etyki zawodowej i docenia
znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach
własnych i innych osób.

BMK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ pracować indywidualnie; umie oszacować czas
potrzebny na realizację podjętego zadania; umie
terminowo wykonać zaplanowane zadania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia klonowania, transplantacji, komórek macierzystych, eugeniki,
eutanazji, doświadczeń na zwierzętach oraz etyki pracy badawczej.

W1, U1, K1, K2

2.

Zagadnienia badań ludzkiego genomu, inżynierii genetycznej, GMO i
patentowania genów.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o opracowanie i przedstawienie
wybranego problemu bioetycznego oraz udział w dyskusjach i pracach
prowadzonych wspólnie z innymi studentami. Zaliczenie otrzymują
zaliczenie na ocenę
studenci, którzy przygotowali prezentację, pozytywnie ocenioną przez
prowadzącego oraz uczestniczyli w dyskusjach w sposób świadczący o ich
dobrym przygotowaniu merytorycznym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5a3546c

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT638

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
kształcenie na odległość: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami systemu USOSweb w stopniu pozwalającym na poprawne i terminowe
funkcjonowanie w zakresie edukacyjno-administracyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady działania systemu USOSweb w stopniu
pozwalającym na poprawne i terminowe
funkcjonowanie w zakresie edukacyjnoadministracyjnym na kierunkach prowadzonych
na Wydziale Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W12,
BMK_K1_W13,
BMK_K1_W14,
BMK_K1_W15

zaliczenie

BMK_K1_U09,
BMK_K1_U10,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02,
BMK_K1_K03,
BMK_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z systemu USOSweb w celu usprawnienia
studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

korzystania z systemu USOSweb w celu usprawnienia
studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ
i komunikowania się za pomocą tego systemu
z pracownikami i innymi studentami UJ

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

kształcenie na odległość

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
8

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

USOSownia - jako przewodnik po systemie USOSweb - zasady korzystania,
zawarte informacje

W1, U1, K1

2.

System USOSweb, jako narzędzie rejestracji na przedmioty obowiązkowe i
fakultatywne prowadzone na Wydziale Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

W1, U1, K1

3.

System USOSweb, jako narzędzie rejestracji żetonowej (lektoraty, wychowanie
ﬁzyczne, Artes Liberales i in.), na przedmioty prowadzone poza Wydziałem
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

W1, U1, K1

4.

System USOSweb, jako narzędzie umożliwiające podpięcie przedmiotów i
generowanie deklaracji przedmiotowych

W1, U1, K1

5.

Składanie wniosków o stypendia (naukowe, socjalne i in.), zapomogi, miejsce w
akademikach itp. przez system USOSweb

W1, U1, K1

Sylabusy
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System USOSweb, jako narzędzie umożliwiające monitorowanie przebiegu
studiowania przez studentów (np. sprawdzanie ocen, harmonogramów zajęć,
monitorowanie płatności, procesu dyplomowania, korespondencja z pracownikami
i innymi studentami)

6.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
kształcenie na odległość

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdobycie umiejętności wyszczególnionych w efektach uczenia się,
zaliczenie wszystkich zadań wskazanych do realizacji w trakcie kursu.
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Biologia i inżynieria komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5a70d8c

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowym, aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie biologii
na różnych poziomach organizacji, ze szczególnym naciskiem na biologię komórki. Studenci uzyskają także
umiejętności zastosowania podstawowych technik pozwalających na obserwację i badanie poszczególnych
składników żywych i utrwalonych komórek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zna przebieg procesów prowadzących do syntezy
białek, replikacji, translacji i naprawy DNA

BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W2

zna i opisuje sposoby przemian energii w komórce

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W3

wymienia i określa funkcje organelli komórkowych
i potraﬁ powiązać je z procesami przebiegającymi
w nich lub dzięki nim oraz mechanizmy transportu
składników wewnątrz komórki

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W4

potraﬁ opisać przebieg cyklu komórkowego

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W5

określa różnicę w funkcjonowaniu komórek w różnych
typach tkanek i potraﬁ wyjaśnić z czego te różnice
wynikają

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W6

jest w stanie wymienić i przypisać funkcję typom
odporności organizmu zwierzęcego

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W7

zna zasadę działania i ograniczenia zastosowań
mikroskopii optycznej

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie posługiwać się mikroskopami optycznymi

BMK_K1_U08

zaliczenie

U2

umie rozpoznać struktury wewnątrzkomórkowe
na preparacie

BMK_K1_U08

zaliczenie

U3

zna zasady bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej

BMK_K1_U01

zaliczenie

U4

zna zasady pracy z hodowlami komórkowymi

BMK_K1_U01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

25

ćwiczenia

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura komórek zwierzęcych i roślinnych; typy komórek i tkanek, komunikacja
miedzykomórkowa

W5, W6, W7, U1, U2

2.

Struktury wewnątrzkomorkowe: funkcja i własności elektryczne błon
komórkowych; transport wewnątrzkomórkowy; cytoszkielet, przemiany energii w
komórce

W2, W3, U1, U2

3.

Struktura i funkcja jądra komórkowego, cykl komórkowy i podział komórki,
replikacja, naprawa i rekombinacja DNA

W1, W4, W7, U1, U2

4.

Metody badawcze stosowane w badaniu struktur komórkowych i
subkomórkowych, hodowla komórek zwierzęcych

W7, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Wymagane 50% punktów na zaliczenie

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

5 kolokwiów sprawdzające opanowanie teorii i umiejętności zdobytych
podczas ćwiczeń
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Bioﬁzyka zmyslow z elementami neurocybernetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.120.1589546181.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat struktury i funkcji narządów zmysłów oraz podstaw procesów
percepcji.

C2

Opanowanie przez studentów metodologii oraz oprogramowania wykorzystywanych w projektowaniu i budowie
sztucznych narządów zmysłów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna system operacyjny GNU/Linux; zna języki
programowania używane w celach naukowych; zna
popularne programy użytkowe.

BMK_K1_W05

zaliczenie

W2

student zna podstawy funkcjonowania neuronu, tkanki
nerwowej i narządów zmysłów.

BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ przeczytać ze zrozumieniem dowolną
publikację naukową z zakresu bioﬁzyki w języku
polskim i angielskim oraz dokonać krytycznego
przeglądu literatury pod kątem wybranego
zagadnienia, potraﬁ formułować argumenty
w dyskursie naukowym.

BMK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada zaawansowane umiejętności w pracy
z komputerem i oprogramowaniem użytkowym.

BMK_K1_U09

zaliczenie

U3

samodzielnie i w sposób ukierunkowany zdobywać
i poszerzać wiedzę w celu dalszego rozwijania
umiejętności zawodowych.

BMK_K1_U11

zaliczenie

U4

pracować indywidualnie; umie oszacować czas
potrzebny na realizację podjętego zadania; umie
terminowo wykonać zaplanowane zadania.

BMK_K1_U12

zaliczenie

K1

student jest gotów odpowiedzialnie realizować zadania
przydzielone w zespole, dostosować własną
działalność do realizacji uzgodnionego wspólnie planu; BMK_K1_K01
umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie
i rozumie tego konieczność.

zaliczenie

K2

student wykazuje odpowiedzialność za ocenę
zagrożeń wynikających ze stosowanych technik
badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej
pracy.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

BMK_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

25

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fizyczna natura bodźców, mechanizm generowania potencjału czynnościowego
neuronów oraz mechanizmy transdukcji bodźców.

W2, U1

2.

Bioﬁzyczne aspekty działania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, zmysłów
chemicznych (smak, węch, chemestezja) oraz mechanizmy magnetorecepcji,
elektrorecepcji i echolokacji.

W2, U1

3.

Bioﬁzyka percepcji: integracja danych w mózgu, obraz świata, mechanizmy
powstawania iluzji.

W2, U1

4.

Podstawy elektroniki: obwód elektryczny, napięcie, natężenie, opór (prawo
Ohma). Wprowadzenie do platformy Arduino – SOFTWARE: instalacja w systemie
GNU/Linux i wprowadzenie do programowania (Arduino IDE, C – podstawy (C w
IDE Arduino), Python – podstawy (biblioteki: nupy, pyserial, Python Turtle).

W1, U2, U3, U4, K1, K2

5.

Wprowadzenie do platformy Arduino – HARDWARE: ADC, pomiar: temperatury,
natężenia światła, odległości, EMG, EKG, EEG, proste modelowe sztuczne narządy
zmysłów, interfejs sztuczny narząd zmysłu człowiek (kod częstotliwości:
częstotliwość dźwięku, częstotliwość wibracji).

W1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie pisemne: przeprowadzenie analizy i przygotowanie
streszczenia wybranej publikacji dotyczącej mechanizmów percepcji.

ćwiczenia

zaliczenie

Wykonanie zadań praktycznych przewidzianych w ramach ćwiczeń i
przygotowanie praktycznego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach.

Sylabusy
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Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.100.5cac67be4f971.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie przez studentów umiejętności biegłej pracy w systemie operacyjnym Linux

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe cechy i architekturę systemu
GNU/Linux. Student rozumie różnice między graﬁką
wektorową a rastrową. Zna podstawy działania sieci
komputerowych. Student zna i rozumie reguły
składniowe tekstowej powłoki systemy Linux. Zna
wybrane zagadnienia dotyczące automatyzacji zadań,
pracy zdalnej oraz pracy w środowiskach centrów
obliczeniowych.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

student posiada zaawansowane umiejętności w pracy
z oprogramowaniem w systemie Linux; pakietem
biurowym (LibreOﬃce), programami do edycji graﬁki
rastrowej (GIMP) i wektorowej (Inkscape), programem
do obliczeń matematycznych (Octave), programem
do tworzenia wykresów (Gnuplot) oraz systemem
składu tekstu (Latex). Student potraﬁ przygotowywać
BMK_K1_U09,
prezentację komputerową z wykorzystaniem pakietu
BMK_K1_U11,
LaTeX Beamer. Student potraﬁ korzystać z wyrażeń
BMK_K1_U12
regularnych w celu edycji i przetwarzania danych
tekstowych. Student posiada umiejętności pisania
skryptów pozwalających na automatyzację i ułatwienie
rozwiązywania złożonych zadań podczas pracy
w systemie Linux. Student potraﬁ efektywnie
pracować w środowisku centum obliczeniowego oraz
posiada umiejętności instalacji i konﬁguracji systemu
GNU/Linux.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w pracy z oprogramowaniem
w systemie Linux

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

konwersatorium

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe aspekty pracy w systemie operacyjnym Linux. Wprowadzenie do
pakietu biurowego LibreOﬃce; procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny

W1, U1, K1

2.

Podstawy edycji graﬁki rastrowej w programie Gimp oraz graﬁki wektorowej w
programie Inkscape

W1, U1, K1

3.

Wprowadzenie do pakietu Octave, tworzenie wykresów w programie Gnuplot

W1, U1, K1

4.

Profesjonalny skład tekstu w pakiecie LaTeX. Przygotowywanie prezentacji
komputerowych z wykorzystaniem pakietu LaTeX Beamer

W1, U1, K1

5.

Edytory i przetwarzanie tekstu

W1, U1, K1

6.

Wprowadzenie do powłoki Bash, programowanie w powłoce

W1, U1, K1

7.

Praca w środowisku centrum obliczeniowego. Wirtualizacja systemów. Instalacja i
konﬁguracja systemu GNU/Linux

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach, wykonanie zadanych w trakcie ćwiczeń
zaliczenie na ocenę zadań, rozwiązanie testu praktycznych umiejętności związanych z
obsługą wybranych programów użytkowych

konwersatorium

Sylabusy

52 / 206

Statystyczne metody opracowywania wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5ac78a1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawowymi zasadami wnioskowania statystycznego. Nauka prawidłowego doboru metod
statystycznych do analizy danych doświadczalnych. Wyrobienie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna podstawowe pojęcia analizy statystycznej

BMK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ rozwiązywać praktyczne problemy związane
z wyznaczaniem niepewności pomiarowych przy
opracowaniu wyników doświadczeń wykonywanych
na pracowni ﬁzycznej i biochemicznej ;
w szczególności szacuje niepewności wielkości
złożonych, przeprowadza proste testy statystyczne
i umie zastosować regresję liniową.

BMK_K1_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

posługuje się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL,
Statistica i inne) do rozwiązywania zadań związanych
z analizą danych

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U09

zaliczenie

U3

potraﬁ samodzielnie przygotować pisemne
opracowanie wyników doświadczalnych

BMK_K1_U02

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1)Pojęcie jednowymiarowej zmiennej losowej, rozkłady prawdopodobieństwa
ciągłe i dyskretne; dystrybuanta zmiennej losowej; wartość
oczekiwana; wariancja.
2)Najważniejsze modele teoretyczne rozkładów prawdopodobieństwa zmiennej
losowej dyskretnej I ciągłej
3)Podstawowe pojęcia z zakresu estymacji parametrów na podstawie próby,
estymacja punktowa i przedziałowa.
4) Podstawy wnioskowania statystycznego- przedziały ufności; testy statystyczne
parametryczne i nieparametryczne
5)Klasyﬁkacja typów niepewności pomiarowych i metod ich szacowania
6)Zastosowanie regresji liniowej w opracowaniu danych doświadczalnych

W1

Sylabusy
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Ćwiczenia rachunkowe (z wykorzystaniem komputerowych programów; oraz
zadań w e-learningu):
1)Obliczanie parametrów statystyki opisowej oraz ich interpretacja- na przykładzie
zbiorów danych doświadczalnych. Graﬁczna
prezentacja zbioru danych
2)Obliczanie prawdopodobieństwa dla wybranych modeli teoretycznych rozkładów
zmiennej losowej (jednostajny, dwumianowy,
Poissona, normalny)
U1, U2, U3
3) Badanie rozkładu danych pomiarowych, dobór odpowiednich metod
wnioskowania.
4)Przeprowadzenie testów statystycznych- interpretacja wyników, ocena błędów
wnioskowania
5) Obliczenia regresji liniowej i nieliniowej; zastosowania tej metody jako „funkcji
kalibracji”, ocena jakości dopasowania funkcji do danych.
6) Prawo propagacji błędów pomiarowych: wyprowadzanie wzorów dla
niepewności złożonych. Przeprowadzanie obliczeń numerycznych
i sporządzanie bilansu niepewności dal danych pomiarowych

2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

zaliczenie części teoretycznej zawartej w kolokwiach pisemnych

zaliczenie pisemne,
raport

warunki uzyskania zaliczenia; 1)obowiązkowa obecność na
ćwiczeniach nieobecności z powodu choroby lub zdarzeń losowych
muszą być usprawiedliwione; materiał z ćwiczeń opuszczonych
powinien być zaliczony u prowadzącego ćwiczenia 2)Należy mieć
zaliczone co najmniej 50% sumy wszystkich punktów z kartkówek
(również tych w formie e-learningowej) oraz każde z kolokwiów
osobno musi być zaliczone na co najmniej 50% pkt. 3)wykonanie
pisemnej pracy domowej ( w formie sprawozdania), polegającej na
samodzielnym opracowaniu problemu analizy danych pomiarowych;
poprawne rozwiązanie problemu i oddanie pracy w terminie przed
rozpoczęciem sesji letniej jest warunkiem koniecznym uzyskania
zaliczenia 4) ocena końcowa na zaliczenie wynika z ocen pracy
pisemnej, kolokwiów oraz oceny aktywności i przygotowania na
ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie pierwszego semestru kursu z zakresu matematyki wyższej

Sylabusy
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.100.5ca75696944ad.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie elementarnej wiedzy o strukturze, nazewnictwie i reaktywności podstawowych klas
związków organicznych i prostych biocząsteczek, stanowiącej niezbędne narzędzie do studiowania zagadnień
biochemicznych i bioﬁzycznych oraz wyćwiczenie umiejętności: a) dostrzegania korelacji między budową
molekularną a właściwościami związków organicznych, z uwzględnieniem aspektów stereochemicznych; b)
poprawnej prezentacji i interpretacji wzorów oraz zapisów reakcji organicznych; c) stosowania właściwej
terminologii, umożliwiającej pracę w zespołach interdyscyplinarnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada podstawową wiedzę o korelacji
między strukturą i właściwościami ﬁzykochemicznymi
prostych związków organicznych oraz poprawnie
prezentuje i interpretuje wzory związków oraz zapisy
reakcji organicznych.

BMK_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student zna budowę podstawowych biocząsteczek,
z uwzględnieniem aspektów stereochemicznych

BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykład:
Podstawy budowy związków organicznych: konstytucja, konﬁguracja i konformacje
cząsteczek; wybrane zagadnienia stereochemiczne - enancjomery i
diastereoizomery. Notacje wzorów organicznych - rysowanie i interpretacja.
Zależność własności ﬁzycznych i chemicznych związków organicznych od budowy
ich cząsteczek. Znaczenie rezonansu: stabilizacja ładunku i jej wpływ na
kwasowość i zasadowość związków; aromatyczność. Efekty steryczne i
elektronowe (rezonansowe i indukcyjne) podstawników.
Rozpoznawanie grup funkcyjnych, reguły nazewnictwa wybranych połączeń,
W1, W2
nazwy zwyczajowe. Otrzymywanie, reaktywność i zastosowania najważniejszych
klas związków organicznych: węglowodorów (nasyconych, nienasyconych i
aromatycznych) i ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, aldehydów,
ketonów, kwasów i ich pochodnych, związków metaloorganicznych i amin.
Polimery organiczne. Podstawy chemii cukrów, lipidów i aminokwasów. Struktura
peptydów i kwasów nukleinowych. Zasadnicze typy reakcji w chemii organicznej
(substytucja, addycja, eliminacja, reakcje redoks) oraz mechanizmów reakcji
(rodnikowe, elektroﬁlowe, nukleoﬁlowe, uzgodnione). Instrumentalne metody
określania budowy związków organicznych.

Sylabusy
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Konwersatorium: Utrwalenie i poszerzenie materiału wykładowego poprzez
praktyczne ćwiczenia w zakresie: doskonalenia umiejętności rysowania i
rozpoznawania wzorów połączeń organicznych, rozwiązywania problemów
W1, W2
stereochemicznych (m. in. określanie konﬁguracji związków) oraz elementów
analizy konformacyjnej z wykorzystaniem modeli. Przewidywanie trwałości i
reaktywności związków oraz planowanie prostych syntez. Ćwiczenia w poprawnym
stosowaniu terminologii chemicznej i tworzeniu nazw związków organicznych.

2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników sprawdzianów pisemnych
zaliczenie na ocenę (wymagana poprawna odpowiedź na przynajmniej połowę pytań na
każdym sprawdzianie).

zaliczenie

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach
(wymagania: frekwencja minimum 50%, podejmowanie prób
rozwiązywania zadań i problemów formułowanych podczas zajęć,
przygotowywanie zadań domowych) oraz na podstawie wyników
sprawdzianów pisemnych (wymagana poprawna odpowiedź na
przynajmniej połowę pytań na każdym sprawdzianie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy ﬁzyki: Termodynamika MS
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5b1de0d

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studenta z prawami termodynamiki oraz jej zastosowaniami do opisu procesów i zjawisk
w układach ﬁzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę z zakresu podstawowego
działu ﬁzyki, jakim jest termodynamika, w tym: 1. zna
podstawowe pojęcia i prawa z zakresu termodynamiki;
2. dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie
zastosowania zasad termodynamiki.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BMK_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się metodami matematycznymi
w termodynamice, posiada umiejętność opisu
matematycznego zjawisk i procesów
termodynamicznych oraz zdolność abstrakcyjnego
rozumienia problemów z zakresu termodynamiki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczyć się samodzielnie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

25

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zerowa zasada termodynamiki.
2. Pierwsza zasada termodynamiki.
3. Gaz doskonały.
4. Procesy cykliczne.
5. Druga zasada termodynamiki.
6. Płyny rzeczywiste i przemiany fazowe.
7. Niskie temperatury i trzecia zasada termodynamiki.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia egzaminu 1. Wiedza, umiejętności i kompetencje
pozwalające na uzyskanie pozytywnego wyniku pisemnego egzaminu. Na
ocenę 2 - Nie ma wiedzy, umiejętności i kompetencji. Na ocenę 3/4/5 - Ma
wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie co najmniej 50 %/70
%/90 %.

ćwiczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 1. Obecność na ćwiczeniach. 2. Wiedza,
umiejętności i kompetencje pozwalające na prezentację rozwiązań zadań
ustnie ("przy tablicy") oraz w postaci elektronicznej (rozwiązania składane
na serwerze e-learning'owym). 3. Wiedza, umiejętności i kompetencje
zaliczenie pisemne
pozwalające na uzyskanie pozytywnych wyników pisemnych
sprawdzianów Na ocenę 2 - Nie ma wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Na ocenę 3/4/5 - Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie co
najmniej 50 %/70 %/90 %.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość mechaniki na poziomie kursu z "Podstaw ﬁzyki" oraz znajomość podstaw algebry i podstaw rachunku
różniczkowego i całkowego.

Sylabusy
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Matematyka wyższa II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5b3855a

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych
stosowanymi do modelowania matematycznego w naukach przyrodniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych
i ich zastosowanie w naukach przyrodniczych

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

metody analityczne i numeryczne rozwiązywania
równań różniczkowych zwyczajnych

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

metody analityczne i numeryczne wyznaczania całek
funkcji jednej i wielu zmiennych

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

elementy analizy wektorowej

BMK_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązywanie równań różniczkowe zwyczajne
i układów równań różniczkowych zwyczajnych

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

wyznaczanie ekstremów funkcji wielu zmiennych

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyznaczanie całek oznaczonych funkcji wielu
zmiennych za pomocą zmiany zmiennych
(biegunowej, walcowej) i sprowadzenia obliczeń
do całkowania funkcji jednej zmiennej

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

wyznaczanie gradientu, rotacji, dywergencji,
laplasjanu i związków między tymi wielkościami

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

rozwiązywanie zagadnienia własnego dla operatora
liniowego w przypadku przestrzeni dwu- lub
trójwymiarowej

BMK_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K03,
BMK_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielne weryﬁkowanie poprawności obliczeń
i poprawności konstruowanego modelu
matematycznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

102

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równanie różniczkowe rzędu pierwszego o zmiennych rozdzielonych.

W1, U1, K1

2.

Równanie różniczkowe liniowe rzędu drugiego jednorodne i niejednorodne.

W2, U1, K1

3.

Układy (dwóch, trzech) równań różniczkowych liniowych zwyczajnych.

W2, U1, K1

4.

Zastosowania równań różniczkowych z prostych zagadnieniach ﬁzyki, chemii i
biologii (rozpad promieniotwórczy, rozwój populacji, ruch falowy itp.).

W1, U1

5.

Całkowanie i różniczkowanie numeryczne. Analiza algorytmów wykorzystywanych
narzędzi komputerowych; ograniczenia narzędzi komputerowych.

W3

6.

Pochodne cząstkowe funkcji dwóch i trzech zmiennych, gradient, różniczka.

U2, K1

7.

Macierze dodatnio-, ujemnie określone i nieokreślone (2x2, 3x3); Ekstrema funkcji
wielu (dwóch lub trzech) zmiennych.

U2, K1

8.

Całka funkcji wielu zmiennych; biegunowa i sferyczna zmiana zmiennych w całce.

W3, U3, K1

9.

Elementy analizy wektorowej (rotacja, dywergencja, laplasjan i związki między
nimi).

W4, U4, K1

10.

Przestrzenie wektorowe; zagadnienie własne operatora liniowego; wartości,
podprzestrzenie i wektory własne.

W4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na ocenę pozytywną oraz zaliczenie
egzaminu pisemnego na ocenę pozytywną

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

regularna praca na ćwiczeniach w trakcie całego semestru oraz
pozytywne zaliczenie sprawdzianów cząstkowych w trakcie semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs Matematyka wyższa I

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.120.5ca75696652f3.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej,
aby po ich zakończeniu studenci potraﬁli identyﬁkować przedmioty ochrony tej własności (w szczególności
wynalazek biotechnologiczny chroniony oraz wyłączony spod ochrony) oraz wskazać, komu przysługują do nich
prawa. Ponadto, w trakcie zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób można korzystać z praw własności
intelektualnej oraz jakich działań nie należy podejmować, by nie doszło do ich naruszenia. Zamierzeniem
wykładów jest także uświadomienie studentom, jaką rolę odgrywa własność intelektualna w codziennym życiu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna
w zakresie ogólnym zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych
K_W17 P1A_W10 P1A_W11

BMK_K1_W14,
BMK_K1_W15

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł
informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U03
P1A_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej
i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach własnych i innych K_K05 P1A_K04

BMK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej
wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in.
z zakresu ﬁlozoﬁi, innych nauk humanistycznych oraz
nauk społecznych) oraz dbałości o sprawność ﬁzyczną,
dla rozwoju osobistego i prawidłowych kontaktów
społecznych K_K07 P1A_K01 P1A_K05

BMK_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

W1, U1, K2

2.

Sposoby uzyskiwania ochrony

W1, U1, K2

3.

Urząd Patentowy RP i inne urzędy właściwe w sprawach własności intelektualnej

W1, U1, K2

4.

Wynalazki (w tym m.in. pojęcie, przesłanki patentowalności, kategorie
wynalazków, wyłączenia spod ochrony, patent, patent a know-how)

W1, U1, K2

Sylabusy
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5.

Wynalazki biotechnologiczne i bioinformatyczne
a. Przedmiot ochrony (w tym: pojęcie materiału biologicznego) i jego szczególne
cechy w stosunku do wynalazków z innych dziedzin.
b. Wyłączenia spod ochrony (w tym: z powodów naruszenia zasad etyki)
c. Przesłanki zdolności patentowej i ich szczególne cechy (w tym: ujawnienie
materiału biologicznego poprzez złożenie go w kolekcji międzynarodowej)
d. Zakres patentu – jego szczególne cechy

W1, U1, K1, K2

6.

Ochrona odmian roślin (podstawowe zasady).

W1, U1, K2

7.

Znaki towarowe (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony, prawo
ochronne na znak towarowy)

W1, U1, K2

8.

Oznaczenia geograﬁczne (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony,
prawo z rejestracji oznaczenia geograﬁcznego).

W1, U1, K2

9.

Prawo autorskie: przedmiot prawa autorskiego (możliwość ochrony
prawnoautorskiej wyników badań, odkryć, prac zaliczeniowych, praw
licencjackich, prac magisterskich); podmiot prawa autorskiego (kiedy uczelnia
nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez studentów, utwory
pracownicze); treść prawa autorskiego – autorskie prawa osobiste i majątkowe,
naruszenie autorskich praw osobistych - plagiat, dozwolony użytek ze
szczególnym uwzględnieniem form dozwolonego użytku w procesach kształcenia;
umowy w prawie autorskim, w szczególności umowy licencyjne.

W1, U1, K1, K2

10.

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie na ocenę pozytywną testu
zaliczeniowego (test jednokrotnego wyboru).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.120.1585056827.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest powtórzenie, systematyzacja i uzupełnienie materiału z elektromagnetyzmu ze szkoły
ponadgimnazjalnej (potrzeba wynikająca z różnic programowych oraz niejednolitości poziomu edukacji itp.),
wyrównujące szanse wszystkich studentów przed podjęciem nauki przedmiotów z zakresu ﬁzyki na studiach
stacjonarnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu kursu, student posiada wiedzę
na poziomie rozszerzonego egzaminu maturalnego
z zakresu elektromagnetyzmu, z wykorzystaniem
elementów matematyki w ﬁzyce, z uwzględnieniem
znajomości wszelkich wymaganych reprezentacji
(rysunkowych, tekstowych; wykresów, wzorów) oraz
przechodzenia pomiędzy nimi.

BMK_K1_W07

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu kursu, student potraﬁ rozwiązywać
zadania testowe i otwarte na poziomie rozszerzonego
egzaminu maturalnego z zakresu elektromagnetyzmu,
z wykorzystaniem elementów matematyki w ﬁzyce,
a także z uwzględnieniem wszelkich wymaganych
reprezentacji (rysunkowych, tekstowych; wykresów,
wzorów) oraz przechodzenia pomiędzy nimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zakończeniu kursu student jest gotów
do współpracy z innymi studentami przy
rozwiązywaniu zadań rachunkowych metodą pracy
w grupie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pole elektrostatyczne. Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrostatycznego.
Prawo Gaussa.

W1, U1, K1

2.

Praca w polu elektrostatycznym. Potencjał pola elektrostatycznego. Przewodniki i
izolatory. Kondensator.

W1, U1, K1

3.

Prąd stały. Praca i moc prądu elektrycznego. Łączenie szeregowe i równoległe
odbiorników energii elektrycznej.

W1, U1, K1

4.

Siła elektromotoryczna źródła energii elektrycznej. Prawa Kirchhoﬀa.

W1, U1, K1

5.

Pole magnetyczne. Wektor indukcji magnetycznej. Prawo Gaussa dla pola
magnetycznego. Prawo Ampere’a.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Przewodnik z prądem w polu magnetycznym. Dipol magnetyczny. Naładowane
cząstki w polach.

W1, U1, K1

7.

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Energia pola magnetycznego.

W1, U1, K1

8.

Prąd zmienny.

W1, U1, K1

9.

Fale elektromagnetyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kolokwium zaliczeniowe, po uzyskaniu wyniku przynajmniej 50% (do
którego wg. stosownego algorytmu: 1) doliczane są punkty za zadania
zaliczenie na ocenę
dodatkowe oraz 2) odejmowane są punkty za ponadprogramowe
nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ukończył kurs Zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki (1 semestr I rok BIOMiK).
Kurs jest w grupie zajęć obowiązkowych wiec obecność na zajęciach jest obligatoryjna.

Sylabusy
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Biochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5b678ac

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BFMK3.1

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi działami biochemii: chemiczną budową i właściwościami biocząsteczek,
enzymologią, metabolizmem oraz przekazywaniem informacji genetycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

właściwości ﬁzykochemiczne głównych klas związków
biologicznych: węglowodanów, peptydów i białek,
nukleotydów i kwasów nukleinowych, lipidów

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09

egzamin pisemny
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W2

funkcjonowanie enzymów, ich podstawowe
właściwości strukturalne i kinetyczne

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09

egzamin pisemny

W3

główne procesy metaboliczne zachodzące
w komórkach oraz zasady ich koordynacji na różnych
poziomach funkcjonowania organizmu

BMK_K1_W02

egzamin pisemny

W4

podstawowe zagadnienia genetyki molekularnej,
procesy przepływu informacji genetycznej i ich
regulacja

BMK_K1_W02

egzamin pisemny

W5

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biochemicznym

BMK_K1_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości
ﬁzycznych analizowanych substancji

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować podstawowe elementy statystyki i teorii
błędów do analizy danych eksperymentalnych

BMK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

prawidłowo dokumentować i prezentować wyniki
oznaczeń oraz przedstawiać ich interpretację

BMK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu
rozumienia problematyki biochemicznej

BMK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w pracach zespołowych w realizacji zagadnień
zawartych w programie

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

poszanowania pracy członków zespołu oraz własnej
i brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy

BMK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: (I) Molekularne składniki komórki: chemia jako podstawa zjawisk
biologicznych; termodynamika układów biologicznych; woda, pH i równowagi
jonowe; izomeria optyczna związków organicznych; węglowodany; aminokwasy,
peptydy i białka; nukleotydy i kwasy nukleinowe; lipidy i błony biologiczne. (II)
Enzymologia: kinetyka enzymatyczna; mechanizmy działania enzymów; regulacja
aktywności enzymów. (III) Metabolizm i jego regulacja: glikoliza; cykl kwasów
trikarboksylowych; transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna; fotosynteza;
glukoneogeneza; metabolizm glikogenu i szlak fosfopentoz; katabolizm kwasów
tłuszczowych; biosynteza lipidów; pozyskiwanie azotu i metabolizm
aminokwasów; synteza i degradacja nukleotydów. (IV) Przenoszenie informacji:
replikacja DNA; transkrypcja i regulacja ekspresji genów; synteza białek.

W1, W2, W3, W4

2.

Ćwiczenia laboratoryjne: (I) Właściwości chemiczne i analiza ilościowa głównych
klas związków biologicznych: (a) aminokwasy i białka, (b) sacharydy, (c) kwasy
nukleinowe, wybrane metabolity płynów ustrojowych. (II) Aktywność biologiczna
białek – kataliza enzymatyczna, wiązanie innych biomolekuł: (a) wyznaczanie
parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznej; (b) proteinazy, (c)
oddziaływanie białko-ligand - chemiczna identyﬁkacja reszt aminokwasowych
istotnych dla aktywności biologicznej białka. (III) Metody izolacji i charakterystyki
molekularnej wybranych związków biologicznie aktywnych: (a) oczyszczanie
białek, (b) wyznaczanie masy cząsteczkowej i punktu izoelektrycznego białka, (c)
chromatograﬁczne i elektroforetyczne metody analizy związków biologicznie
aktywnych.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie
ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin pisemny zawiera część o charakterze
zamkniętego testu wyboru (30 pytań) oraz część otwartą – zestaw 10
pytań, wymagających krótkich odpowiedzi (np. wyjaśnienia
podstawowego pojęcia lub przedstawienia ważnego wzoru chemicznego).
Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Dla
zaliczenia egzaminu potrzebne jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Wymagane jest uczestnictwo w minimum 90% zajęć. Do oceny z ćwiczeń
wlicza się; (1) z wagą 80% - średnią z trzech kolokwiów, kończących
każdy z bloków ćwiczeniowych, oraz (2) z wagą 20% - średnią z ocen
zaliczenie na ocenę indywidualnych ćwiczeń, wystawionych na podstawie kolokwiów
cząstkowych sprawdzających przygotowanie do ćwiczeń, oceny
aktywności i współpracy grupowej studentów przy realizacji ćwiczeń oraz
oceny sprawozdania z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach i wykładach obowiązkowa

Sylabusy
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Podstawy ﬁzyki: elektromagnetyzm i optyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5b822a7

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BFMK3.2

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe prawa ﬁzyki w zakresie
elektromagnetyzmu i optyki

BMK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawowy aparat matematyczny
do opisu zjawisk ﬁzycznych

BMK_K1_W06,
BMK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student posiada zdolność do stosowania wiedzy z tej
dziedziny ﬁzyki w zagadnieniach i metodach
eksperymentalnych bioﬁzyki. Student potraﬁ dokonać
analizy, rozwiązać rachunkowo (lub numerycznie)
zadania na poziomie podstaw ﬁzyki

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać i opisać elementarne zjawiska ﬁzyczne
w zagadnieniach o różnym stopniu złożoności i potraﬁ
zdeﬁniować wymagane do opisu wielkości ﬁzyczne

BMK_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student samodzielnie i krytycznie zdobywa wiedzę
(wyszukuje informacje) z różnych źródeł

BMK_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

student formułuje opinie na podstawie rzetelnych
przesłanek i faktów

BMK_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K3

pracować samodzielnie oraz współpracować
w zespole, używać argumentacji naukowej

BMK_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4

student rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu
wobec informacji dostępnej w środkach masowego
przekazu przede wszystkim mających odniesienie
do nauk przyrodniczych oraz akceptuje potrzebę
popularyzowania specjalistycznej wiedzy

BMK_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elektrostatyka – pole ładunków punktowych i ich układów. Klasyczna teoria pola –
metody matematyczne w zastosowaniu do pól potencjalnych. Prawo Gaussa i
prawo Coulomba. Powierzchnie ekwipotencjalne. Dipol elektryczny i materiały
dielektryczne w polu elektrostatycznym. Wiązania jonowe, wodorowe i van der
Waalsa. Gęstość powierzchniowa ładunku. Pojemność elektryczna – kondensatory.
Energia pola elektrostatycznego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

Sylabusy
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2.

Prąd elektryczny: przewodnictwo w metalach, cieczach i gazach. Obwody prądu
elektrycznego: natężenie i gęstość prądu elektrycznego, siła elektromotoryczna,
prawo Ohma, prawa Kirchhoﬀa.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

3.

Efekty magnetyczne prądu: prawo Ampère’a, prawo Biota-Savarta. Siła Lorentza.
Pętla z prądem w polu magnetycznym. Moment magnetyczny. Solenoid. Indukcja
elektromagnetyczna: prawo Faradaya. Silniki i prądnice. Obwody RLC prądu
przemiennego. Rezonans w obwodach RLC.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

4.

Prawa Maxwella – klasyczne równanie falowe – fale elektromagnetyczne.
Wielkości ﬁzyczne charakteryzujące fale e-m. Energia i pęd promieniowania e-m.
Wektor Poyntinga.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

5.

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią – opis klasyczny
w ośrodkach izotropowych. Propagacja światła w ośrodku jednorodnym.
Polaryzowalność ośrodka – związek charakterystyki elektrycznej ośrodka i jego
własności optycznych. Dyspersja normalna i anomalna – model Lorentza –
zespolony współczynnik załamania. Prędkość fazowa i grupowa. Przechodzenie
światła przez granicę ośrodków dielektrycznych – wzory Fresnela – prawa Snella.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

6.

Polaryzacja światła stany polaryzacji, kąt Brewstera, całkowite wewnętrzne
odbicie, polaryzatory krystaliczne. Rozpraszanie światła (Rayleigha, Thomsona).
Ośrodki anizotropowe – dwójłomność naturalna i wymuszona. Symetria kryształów
a ich własności optyczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

7.

Interferencja światła – doświadczenie Younga. Prążki interferencyjne jednakowego
nachylenia, jednakowej grubości. Interferometry – interferencja dwu- i
wielowiązkowa (Michelsona, Fabry’ego-Perota, Jamina). Siatka dyfrakcyjna.
Dyfrakcja Fraunhofera i Fresnela. Dyfrakcja na krawędzi, szczelinie, drucie,
otworze okrągłym i przesłonie. Strefy Fresnela. Zdolność rozdzielcza. Diagram
strzałkowy – spirala Cornu. Zasada Babineta.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

8.

Optyka geometryczna – zasada Fermata a prawa odbicia i załamania. Zwierciadła
i soczewki sferyczne. Konstrukcja obrazu w soczewkach grubych i cienkich. Wzory
soczewkowe. Wady soczewek sferycznych. Optyka geometryczna – przyrządy
optyczne (lupa, mikroskop, lunety).

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Opanowanie materiału wyłożonego podczas wykładu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na ćwiczeniach. Aktywność podczas ćwiczeń. Pozytywna ocena
kolokwiów.

Sylabusy
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Programowanie w Pythonie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5ba0e3b

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BFMK3.3

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z językiem programowania Python (v3), technikami programowania obiektowego oraz
wybranymi modułami standardowej biblioteki programistycznej tego języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne
języka programowania Python.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

terminologię używaną przy tworzeniu i uruchamianiu
programów komputerowych.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

techniki programowania obiektowego i funkcyjnego
wspierane przez interpreter języka programowania
Python.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

skonﬁgurować na własne potrzeby minimalistyczne
środowisko programistyczne obejmujące terminal
i edytor tekstu.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U2

napisać kod źródłowy prostego programu i go
uruchomić.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U3

poprawnie diagnozować i usuwać błędy zgłaszane
przez interpreter przy uruchamianiu programu.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U4

tworzyć programy komputerowe wykorzystujące
wybrane moduły standardowej biblioteki
programistycznej Pythona.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U5

wyszukiwać rozwiązania typowych problemów
programistycznych, porozumiewać się z innymi
programistami Pythona w celu rozwiązywania takich
problemów.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U6

wykorzystywać wybrane niestandardowe biblioteki
i moduły języka programowania Python rozwijane
na potrzeby zastosowań specjalistycznych.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
zadanego projektu programistycznego.

BMK_K1_K01

zaliczenie

K2

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności z zakresu programowania w Pythonie
oraz zaawansowanych technologii informatycznych

BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programowania w Pythonie.

W2, U1, U2

2.

Podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne Pythona.

W1, U2, K1

3.

Diagnozowanie i usuwanie błędów zgłaszanych przy uruchamianiu programu w
Pythonie.

W1, W2, U2, U3, K1

4.

Techniki programowania obiektowego i funkcyjnego wspierane przez interpreter
Pythona.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Przegląd modułów standardowej biblioteki programistycznej Pythona.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach (warunkiem koniecznym do uzyskania
zaliczenia jest obecność na większości konwersatoriów)

konwersatorium

zaliczenie

ćwiczenia

aktywny udział w zajęciach, prezentowanie rozwiązań zadanych zadań
zaliczenie na ocenę programistycznych, rozwiązanie testu praktycznego obejmującego
zadania programistyczne

Sylabusy
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I Pracownia ﬁzyczna MS
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5bc236d

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie przez studenta umiejętności planowania i prowadzenia prostych
eksperymentów. Student kształci sprawność eksperymentalną, uczy się prowadzenia obserwacji przebiegu
eksperymentu, zaznajamia się z podstawowymi metodami pomiarowymi oraz zdobywa umiejętności oceny
błędów pomiarowych. Wykonywane doświadczenia uczą samodzielnego rozwiązywania problemów i umiejętnego
organizowania czasu pracy, wyciągania wniosków z uzyskanych danych pomiarowych i formułowania ich
w postaci pisemnych sprawozdań. Ćwiczenia dla studentów przydzielane sa z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Sstudent ma możliwość wykonywania ćwiczeń, które są wymienione w polu "Treści
programowe". Szczegółowe informacje dot. regulaminu I Pracowni Fizycznej, zasad BHP oraz informacje
organizacyjne umieszczone są na stronie www pracowni http://www.1pf.if.uj.edu.pl/.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zjawiska i procesy ﬁzyczne

BMK_K1_W07

raport

W2

potrzebę stosowania metod statystycznych i narzędzi
informatycznych w celu opisu doświadczeń ﬁzycznych

BMK_K1_W03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potrzebę stosowania metod statystycznych i narzędzi
informatycznych w celu opisu doświadczeń ﬁzycznych

BMK_K1_U01

raport

U2

samodzielnie zaplanować i wykonać proste
doświadczenia ﬁzyczne oraz obsługiwać proste
urządzenia pomiarowe

BMK_K1_U08

raport

U3

przygotować raport z przeprowadzonego
doświadczenia, wykonać analizę niepewności
pomiarowych, zaprezentować wyniki w postaci
wykresów, zastosować metodę regresji liniowej

BMK_K1_U01,
BMK_K1_U02,
BMK_K1_U09

raport

wykazywania dbałości o wysoką jakość wykonywanych BMK_K1_K01,
zadań i ma świadomość odpowiedzialności
BMK_K1_K02,
za rzetelność ich wykonywania
BMK_K1_K03

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cechowanie termopary i termistora.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą
rozładowania

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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5.

Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach
sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przed przystąpieniem do każdego ćwiczenia student musi zdać krótkie
pisemne kolokwium. Po ćwiczeniu student przygotowuje raport.
Warunkiem koniecznym zaliczenia jest wykonanie sześciu ćwiczeń,
przygotowanie z nich sprawozdań oraz uzyskanie średniej z ocen
cząstkowych większej niż 3.0. Poszczególne sprawozdania oceniane są w
skali 2.0 – 5.0.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przed wykonaniem każdego ćwiczenia student musi zapoznać się instrukcja wykonywania ćwiczenia i opanować niezbędne
wiadomości teoretyczne, według wytycznych podanych na I Pracowni Fizycznej.

Sylabusy
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Biologia nowotworów-aspekty bioﬁzyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5d76db1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zdobycie wiedzy z zakresu biologii i ﬁzjologii nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
bioﬁzycznych badania, diagnozowania i leczenia nowotworów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie zagadnienia związane z powstawaniem
nowotworów, ich etiologią, cechy nowotworów, etapy
rozwoju choroby nowotworowej

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne
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W2

zna podstawowe mechanizmy ﬁzjologiczne
i molekularne ważne w rozwoju i leczeniu nowotworów

BMK_K1_W11,
BMK_K1_W12

zaliczenie pisemne

W3

zna i rozumie techniki obrazowania oraz obrazowania
funkcjonalnego oraz zna ich zastosowania medyczne
w diagnostyce

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U11

zaliczenie pisemne

BMK_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przeczytać ze zrozumieniem dowolną
publikację naukową z zakresu nowotworów w języku
polskim i angielskim oraz dokonać krytycznego
przeglądu literatury pod kątem wybranego
zagadnienia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

popularyzowania specjalistycznej wiedzy dotyczącej
chorób nowotworowych oraz zachowania krytycyzmu
wobec informacji dostępnej w środkach masowego
przekazu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest nowotwór, epidemiologia nowotworów, czynniki genetyczne rozwoju
nowotworów, karcynogeneza, angiogeneza, przerzutowanie, hipoksja, komórki
macierzyste w nowotworzeniu, rola transporterów

W1, W2, U1, K1

2.

diagnostyka i obrazowanie nowotworów, kliniczne metody leczenia nowotworów,
eksperymentalne podejścia do leczenia nowotworów

W2, W3, K1

3.

eksperymentalne modele nowotworów, badania czerniaków

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Aby uzyskać zaliczenie należy osiągnąć 60% maksymalnej ilości punktów
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Powstanie i ewolucja życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.140.5cac67be62648.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji Wszechświata i planety Ziemia.

C2

Zapoznanie z termodynamicznymi i cybernetycznymi podstawami życia.

C3

Zapoznanie z istotą fenomenu życia.

C4

Zapoznanie z mechanizmami ewolucji biologicznej.

C5

Zapoznanie z ogólnymi zasadami i regułami ewolucji biologicznej.

C6

Zapoznanie z zasadami i możliwymi scenariuszami powstawania życia.

C7

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji biologicznej, w tym antropogenezy (biologicznej ewolucji człowieka).

C8

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji behawioralnej, społecznej i kulturowej człowieka.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy, prawidłowości i przebieg ewolucji
biologicznej.

BMK_K1_W04,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W2

prawdopodobny przebieg procesu powstawania życia.

BMK_K1_W04,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W3

przebieg ewolucji człowieka w aspekcie biologicznym,
behawioralnym i społecznym.

BMK_K1_W04,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W4

miejsce fenomenu życia w ﬁzycznym świecie.

BMK_K1_W04,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zobaczyć rozmaite aspekty budowy i funkcji
organizmów żywych w kontekście ewolucji
biologicznej.

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć, że człowiek jest wytworem ewolucji
biologicznej i prześledzić konsekwencje tego faktu.

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia miejsca człowieka w świecie przyrody
ożywionej.

BMK_K1_K02,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

poszanowania osób odmiennych zarówno genetycznie,
jak i pod względem sposobów myślenia.

BMK_K1_K02,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja Wszechświata i Ziemi.

W4

Sylabusy
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2.

Termodynamiczne podstawy życia: - jak może samoistnie powstawać struktura
organizmów żywych; życie jako struktura dyssypatywna podtrzymywana
przekształcaniem promieniowania widzialnego w promieniowanie podczerwone.

W4

3.

Cybernetyczne podstawy życia; organizm żywy jako zespół celowych
mechanizmów
regulacyjnych, przede wszystkim sprzężeń zwrotnych ujemnych; czym jest
osobnik
żywy – podmiot ewolucji.

W4

4.

Celowość organizmów żywych i ich cech; oportunizm, „mądrość” i „głupota”
ewolucji;
czy człowiek jest doskonale zbudowany z konstrukcyjnego punktu widzenia?;
ewolucja
oka jako model rozmaitych aspektów ewolucji.

W1, U1, U2, K1

5.

Zmienność informacji genetycznej; relacja pomiędzy genotypem i fenotypem;
elementy genetyki: budowa DNA i chromosomów, replikacja, transkrypcja,
translacja,
kod genetyczny; rodzaje i źródło oraz cechy mutacji; rekombinacje: crossing-over W1, U1, K1
i tasowanie chromosomów; duplikacje genów i rodziny genów; tasowanie egzonów
(domen białkowych); zmienność ciągła i nieciągła; frekwencja alleli; problem
dziedziczenia cech nabytych.

6.

Dobór naturalny jako podstawowy mechanizm ewolucji; źródło doboru
naturalnego;
dlaczego dobór naturalny i ewolucja muszą zachodzić; dostosowanie = ﬁtness;
rodzaje doboru naturalnego; dobór krewniaczy; altruizm odwzajemniony; problem
dobra gatunku; dobór naturalny jako cenzor, ale nie generator zmian
strukturalnych
i funkcjonalnych; dobór sztuczny; dobór płciowy i jego mechanizmy.

W1, W3, W4, U1, K1

7.

Dodatkowe mechanizmy ewolucji; dryf genetyczny i efekt założyciela; izolacja
(rodzaje) i specjacja; po co istnieje rozmnażanie płciowe; ewolucyjna teoria
starzenia
się.

W1

8.

Prawidłowości i drogi przebiegu ewolucji; ogólne cechy ewolucji (kumulatywność,
nieodwracalność, kierunkowość, możliwość wzrostu stopnia złożoności; zmienne
tempo, wielkie wymierania); drzewo rodowe; taksonomia tradycyjna i
kladystyczna;
mikroewolucja i makroewolucja; elementy biologii rozwoju i jej związek
z makroskopową ewolucją struktury i funkcji; zasada „najpierw powiel, potem
różnicuj” jako efektywny i powszechny mechanizm wzrostu złożoności.

W1, W3, U1, K1

9.

Powstanie życia; czy życie mogło powstać samoistnie; warunki na Ziemi w
momencie
powstawania życia; spontaniczna synteza związków organicznych, eksperyment
Millera-Ureya; na czym polegało powstanie życia; heteropolimery liniowe (kwasy
nukleinowe, białka) jako molekularna baza i nośnik tożsamości i informacji
organizmów żywych; hipercykle białek i kwasów nukleinowych jako punkt
startowy
życia; czy istniał świat RNA?; strukturalny aspekt początków życia: koacerwaty
Oparina i mikrosfery Foxa; powstanie błony komórkowej; heterotrofy i autotrofy –
co
było pierwsze; gdzie powstało życie - płytkie zbiorniki wodne vs. wenty
hydrotermalne.

W2, W4

10.

Przebieg ewolucji świata żywego; trzy główne gałęzie życia (bakterie,
archebakterie,
eukarionty); ewolucja prokariontów, jednokomórkowych eukariontów, roślin
i zwierząt; telom jako podstawowy element struktury roślin lądowych; wzrastająca
dominacja sporoﬁtu nad gametoﬁtem w ewolucji roślin lądowych; zwiększanie
ilości
podstawowych warstw ciała i rozwój segmentacji u zwierząt; analogia pomiędzy
pierwszymi stadiami ewolucji a pierwszymi etapami rozwoju embrionalnego
u zwierząt.

W1, W4, U1

Sylabusy
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11.

Antropogeneza – powstanie człowieka; miejsce człowieka w świecie organizmów
żywych; naczelne – przodkowie człowieka i ich cechy specyﬁczne; zegar
molekularny
i nasze pokrewieństwo z najbliższymi żyjącymi krewnymi: szympansem i gorylem;
przebieg antropogenezy; mitochondrialna Ewa i pochodzenie człowieka
współczesnego; czy ewolucja musiała doprowadzić do powstania człowieka?

W1, W3, U2, K1, K2

12.

Ewolucja behawioralna; ewolucja zachowań społecznych; co to jest socjobiologia;
strategia ewolucyjnie stabilna; społeczeństwa owadów; altruizm krewniaczy
i odwzajemniony w kontekście ewolucji społecznej; przykłady socjobiologicznych
źródeł zachowań człowieka; czy Natura jest moralna?

W1, W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Mikrobiologia dla kierunku bioﬁzyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.140.5cac67be641f6.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, seminarium: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu klasyﬁkacji, ﬁzjologii i patogenności mikroorganizmów.

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w pracy z mikroorganizmami.

C3

Przygotowanie studenta do pracy w warunkach jałowych, w laboratorium mikrobiologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna metody badania układów komórkowych
na przykładzie budowy i funkcjonowania komórek
prokariotycznych

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne

W2

student rozumie problemy nauk o życiu (poziom
ogólny) i ich kontekst w życiu społecznym
i gospodarczym

BMK_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

student rozumie podstawy funkcjonowania układów
i systemów biologicznych na różnych poziomach
organizacji

BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne

W4

student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w laboratoriach badawczych

BMK_K1_W13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student ma doświadczenie w pracy w laboratorium
biochemicznym/mikrobiologicznym oraz
doświadczenie w posługiwaniu się typowym sprzętem
laboratoryjnym

BMK_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

pracować indywidualnie oraz terminowo wykonywać
wyznaczone zadania

BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

zinterpretować wyniki swoich badań

BMK_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

terminowo wykonywać zaplanowane zadania i rozumie
BMK_K1_K01
tego konieczność

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest gotowy do realizowania zadania
przydzielonego w zespole

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student wykazuje odpowiedzialność za ocenę
zagrożeń wynikających ze stosowanych technik
badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej
pracy

BMK_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria
klasyﬁkacji mikroorganizmów, systematyka bakterii. Charakterystyka wybranych
grup mikroorganizmów prokariotycznych. Wymagania odżywcze i typy procesów
metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie bakterii. Struktura genomu bakterii,
plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów,
bakteriofagi. Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów - mutacje,
rekombinacje i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Zastosowanie
drobnoustrojów w biotechnologii, oczyszczanie środowiska, elementy inżynierii
genetycznej. Molekularne mechanizmy działania antybiotyków i modele
odporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na
drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Rola bakterii w
kształtowaniu biosfery. Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojami a
innymi organizmami, patogenność drobnoustrojów, elementy immunologii
infekcyjnej.

W1, W2, W3, W4

2.

Ćwiczenia: Sterylizacja, dezynfekcja, praca w warunkach jałowych. Metody
barwienia bakterii i poszczególnych struktur komórek. Podłoża bakteriologiczne,
posiew bakterii na podłoża płynne i stałe. Typy wzrostu bakterii na podłożach
płynnych i morfologia kolonii bakteryjnych. Izolacja i uzyskiwanie czystych kultur
bakterii. Metody hodowli i przechowywania drobnoustrojów. Oznaczanie liczby
bakterii w zawiesinie komórek. Obliczanie czasu wzrostu generacji bakterii w
hodowli stacjonarnej. Wykrywanie produktów metabolizmu bakterii, enzymów i
toksyn bakteryjnych. Cykl badania diagnostycznego, techniki molekularne
stosowane w identyﬁkacji drobnoustrojów, testy serologiczne. Oznaczanie
oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Naturalna mikroﬂora organizmu.
Mikrobiologia środowisk specjalnych: powietrza, wody, mleka. Wpływ środków
antyseptycznych, jonów metali i promieniowania UV na bakterie. Wykrywanie
substancji mutagennych. Grzyby.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny po uzyskaniu zaliczenia na ocenę ćwiczeń
laboratoryjnych i seminarium.

wykład

zaliczenie pisemne

seminarium

zaliczenie

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach, wykonanie
zaliczenie na ocenę ćwiczeń praktycznych, ze złożeniem pisemnego sprawozdania, zaliczenie
sprawdzianów cząstkowych, przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Sylabusy
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Mikroskopia konfokalna i ﬂuorescencyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5dcd77e

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zna podstawowe informacje dotyczące mikroskopii szerokiego pola (transmisyjnej i ﬂuorescencyjnej)
i konfokalnej, a także zasady prawidłowej rejestracji obrazu i wykorzystania mikroskopu jako wszechstronnego
narzędzia badawczego, wykorzystywanego do badania obecności, subkomórkowej lokalizacji oraz dynamiki białek
w komórkach, a także badania struktury i funkcji komórki roślinnej i zwierzęcej. Student jest zapoznany
teoretyczne i praktycznie z najnowszymi osiągnięciami technik mikroskopowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ wyjaśnić zasadę działania mikroskopii
optycznej (w tym mikroskopii kontrastu fazowego,
mikroskopii kontrastu interferencyjnego, mikroskopii
ciemnego pola, mikroskopii ﬂuorescencyjnej
szerokiego pola) dla prostych przypadków.

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

umie określić rolę kluczowych elementów leżących
w drodze optycznej i wyjaśnić zasadę działania
ﬂuorescencyjnej mikroskopii szerokiego pola oraz
skaningowej mikroskopii konfokalnej.

BMK_K1_W07,
BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

rozumie możliwości, ale i ograniczenia współczesnych
metod mikroskopowych (FRAP, FLIP, FCS, FRET i in.)
w badaniach struktury i funkcji komórki
BMK_K1_W08
(fototoksyczność, ograniczona rozdzielczość
przestrzenna i czasowa itp.) i potraﬁ zaproponować ich
właściwe wykorzystanie w rozwiązaniu różnych
problemów doświadczalnych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie dobierać optymalne warunki pomiaru, w tym
rozmiary voksela dla rejestrowania obrazu
trójwymiarowego w ﬂuorescencyjnej mikroskopii
konfokalnej.

BMK_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

potraﬁ przeprowadzić prawidłowo obserwację żywych
komórek przy optymalnych ustawieniach dla
rejestrowania serii zdjęć poklatkowych w mikroskopii
ﬂuorescencyjnej i konfokalnej.

BMK_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

potraﬁ wykorzystać na podstawowym poziomie
mikroskop konfokalny do określenia danych
liczbowych badanego układu wewnątrzkomórkowego
(FRAP, FLIP, FCS, FLIM i in.)

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać w grupie ćwiczeniowej. Wykonuje
sprawnie przydzielone zadania dążąc
do wyznaczonego celu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
105

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe wiadomości o detekcji składników i przemian komórkowych
metodami optycznymi, z szczególnym uwzględnieniem metod ﬂuorescencyjnych.
Podstawy optyki związane z tworzeniem obrazu w mikroskopie. Podstawowe
informacje dotyczące mikroskopii szerokiego pola (transmisyjnej i
ﬂuorescencyjnej), bezpieczna obsługa i zasada działania mikroskopu, metody
uzyskiwania kontrastu.

W1, W2, U1, K1

2.

Badanie struktury i funkcji nienaruszonych komórek in vitro różnymi metodami
mikroskopowymi, z użyciem niskocząsteczkowych i białkowych sond
ﬂuorescencyjnych.
Budowa i działanie mikroskopu ﬂuorescencyjnego, teoretyczne i praktyczne
podstawy rejestracji optymalnego obrazu za pomocą kamery cyfrowej (CCD,
emCCD, sCMOS). Zasady pracy z żywymi komórkami, dekonwolucja.

W2, U1, U2, K1

3.

Rejestracja obrazów i tworzenie rekonstrukcji 3D i obserwacja żywych komórek i
organelli (serie obrazów w czasie) za pomocą mikroskopu konfokalnego. Zalety i
ograniczenia mikroskopii ﬂuorescencyjnej i konfokalnej. Wprowadzenie do
prowadzenia obserwacji ilościowych za pomocą mikroskopii.

W2, U1, U2, K1

4.

Detekcja oddziaływań między cząsteczkami (białko-białko, receptor-ligand, DNAinterkalator, etc.) metodami wygaszania ﬂuorescencji, rezonansowego
przekazywania energii Förstera, pomiaru czasów trwania ﬂuorescencji.
Zastosowania metod FRAP, FLIP, FRET, FLIM, FLIM-FRET, „speclemicroscopy”,
mikroskopii CARS do badania lokalizacji, dyfuzji, dynamiki i modyﬁkacji
potranslacyjnych białek in situ, w nienaruszonej komórce, oraz oddziaływania
leków ze składnikami komórek.

W3, U3, K1

5.

Dynamika histonu łącznikowego H1, histonów korowych oraz innych białek
jądrowych w żywych komórkach (FRAP), Problematyka fototoksyczności. Analiza
krzywych
FRAP.

W3, U1, U3, K1

6.

Podstawy zastosowania pomiaru czasu życia ﬂuorescencji za pomocą mikroskopii
konfokalnej, stosowanie mikroskopii superrozdzielczej.

W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Wymagane 50% punktów na zaliczenie.

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

Uzyskanie w sumie 60% punktów ze wszystkich
ćwiczeń.
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Między ﬁzyką a biologią
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.140.5cb879bf9037c.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się ze zagadnieniami współczesnej bioﬁzyki oraz najnowszymi wynikami na przykładzie badań
prowadzonych na WBBiB

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przykładowe zagadnienia bioﬁzyki, metodologię
i podejście do rozwiązywania problemów

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W04,
BMK_K1_W10

zaliczenie pisemne
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rozpoznaje bioﬁzykę jako samodzielną dyscyplinę
w obrębie nauk przyrodniczych, jej przedmiot, zakres,
metodologię; rozumie, że bioﬁzyka jest nauką
multidyscyplinarną

W2

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym zajmuje sie bioﬁzyka? Obraowanie wnetrza organizmu. Fototoksyczność u
ludzi i sposoby jej przeciwdziałania. Zastosowania najnowszych technik
mikroskopii optycznej w badaniach biologicznych. Wzrost nowotworów in vivo.
Tlen życiodajny zabójca. Molekularne mechanizmy powstawania zaćmy. Dlaczego
dieta bogata w kolorowe warzywa i owoce może chronić przed utrata wzroku.
Światło słoneczne - dobrodziejstwa i zagrożenie. Stres oksydacyjny. Mikroskopia
bliskich oddziaływań. Neuroestetyka. Skóra - czy tylko bariera.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne
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Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5e12cba

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje między typem wiązań chemicznych/
oddziaływań miedzy atomami (cząsteczkami) a typem
struktury fazy skondensowanej

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

egzamin ustny

W2

podstawy technik eksperymentalnych do wyznaczania
struktur faz skondensowanych: a) za pomocą
obrazowania wprost (powierzchni), b) za pomocą
dyfrakcji; c) za pomocą technik typowych
do wyznaczania organizacji supra-molekularnej

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

podstawowe cechy materii miękkiej jako układów
modelowych dla układów bio-molekularnych

BMK_K1_W07,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z diagramów fazowych i opisów przejścia
fazowego.

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U2

wybrać metodę eksperymentalną do wyznaczania
struktur faz skondensowanych: a) za pomocą
obrazowania wprost (powierzchni), b) za pomocą
dyfrakcji

BMK_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wykonać podstawowe obliczenia analityczne związane
z wyznaczeniem i opisem struktury kryształów
i miękkiej materii skondensowanej (w tym ciekłych
kryształów)

BMK_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnego udziału w ćwiczeniach rachunkowych
omawiających zadany wcześniej kanon zadań, oraz
oceny swych postępów w pisemnych kolokwiach
z zakresu tego kanonu zadań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy wiedzy o strukturach przestrzennych (klasycznych) faz
skondensowanych. I. Wiązania chemiczne w fazach skondensowanych
[klasyﬁkacja wiązań i oddziaływań między atomami i cząsteczkami, efekt
hydrofobowy; energia spójności wiązania silnego (jonowego) i słabego (van der
Waalsa)], wiązanie kowalencyjne (głównie: teoria orbitali molekularnych); zwijanie
grafenu w fullereny i nanorurki].

W1, K1

Sylabusy
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2.

II. Struktura kryształów [sieć prosta i odwrotna; symetria sieci; struktury
krystaliczne i ich obrazowanie wprost za pomocą mikroskopii skanującego
próbnika i elektronowego; kryształy aperiodyczne] a struktura cieczy (ciał
amorﬁcznych). III. Dyfrakcja [promieni X, neutronów, elektronów] na krysztale
[warunki dyfrakcji; metody dyfrakcji monokryształów i polikryształów] oraz na
cieczy.

W2, U2, U3, K1

3.

IV. Dynamika atomów w krysztale i jego własności termiczne. Kalorymetria. V.
Diagramy i przejścia fazowe [klasyﬁkacja Ehrenfesta, parametr porządku; teoria
Landaua]. Warunki istnienia cieczy.

U1, K1

4.

VI. Miękka materia [cechy charakterystyczne: skale mezoskopowe, samoorganizacja, struktury hierarchiczne; przedstawiciele: ciekłe kryształy termo- i liotropowe, polimery, układy koloidalne]. VII. Ciekłe kryształy termotropowe
[struktura i identyﬁkacja faz; przejścia fazowe; wyświetlacze ciekło-krystaliczne].
VIII. Samo-organizacja supramolekularna molekuł amﬁﬁlowych [ciekłe kryształy
liotropowe], koloidów [struktury uporządkowane w emulsjach; zole; kryształy
koloidalne] i polimerów [mieszanin homopolimerów i kopolimerów].

W1, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, osiągalne wydruki prezentacji kolejnych
wykładów (do pobrania http://www.polyﬁlms.if.uj.edu.pl/dydaktyka) osiągalne zestawy zadań rachunkowych (do pobrania
http://www.polyﬁlms.if.uj.edu.pl/dydaktyka)
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zaliczone ćwiczenia i pozytywna ocena z wykładu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

ocena uwzględniająca kolokwia rachunkowe, ocena uwzględniająca także
aktywność na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa za wyjątkiem 2 zajęć

Sylabusy
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Bioﬁzyka komorki I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.180.1589546670.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z wybranymi problemami i metodami badawczymi na pograniczu współczesnej biologii
i ﬁzyki, oraz wykorzystanie tych problemów jako przykładów wiodących do wykształcenia umiejętności
krytycznej, obiektywnej oceny wartości opublikowanych danych eksperymentalnych, oraz samodzielnego
wnioskowania na podstawie tych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ rozpatrzyć właściwości błon komórkowych pod
kątem właściwości bioﬁzycznych

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ opisać funkcjonowanie enzymów językiem
ﬁzyki

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

rozpoznaje zasady funkcjonowania komórki jako
układu powiązań w stanie dynamicznej równowagi

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem publikacje z dziedziny
bioﬁzyki

BMK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

umie krytyczne spojrzeć na wyniki zaprezentowane
przez innych i określić ograniczenia stosowanej
metodologii

BMK_K1_U06

brak zaliczenia

U3

umie przeprowadzić obronę swojego poglądu
wykorzystując merytoryczne argumenty

BMK_K1_U06

brak zaliczenia

BMK_K1_K02

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie znaczenie prawidłowego prezentowania
wyników

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gęstość i ruchy cząsteczek i makrocząsteczek w cytoplazmie, organellach
komórkowych i błonach, pojęcie zagęszczenie molekularnego i objętości
dostępnej.

W3, U1

2.

Dyfuzja cząsteczek i ruchy makrocząsteczek w komórkach i przestrzeni
międzykomórkowej, rola zagęszczenia molekularnego oraz słabych wiązań
molekularnych.

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Mechanika błon, organelli, cytoszkieletu, komórek, tkanek; mechanoenzymy

W1, U1, U2

4.

Własności mechaniczne, optyczne, magnetyczne tkanek

W3, U2, U3, K1

5.

Zjawiska rozpoznawania molekularnego - struktura makrocząsteczek i
mechanizmy oddziaływania ze związkami niskocząsteczkowymi na przykładach
białek i DNA.

W3, U3, K1

6.

Zjawiska ﬁzyczne zaangażowane w kontroli i mechanizm ruchu komórek
zwierzęcych i mikroplastów i organelli komórkowych, rola centrosomów i centrioli,
rzeźby i ładunku podłoża; ruchy komórek w 2 i 3-wymiarowych układach in vitro, i
tkankach embrionalnych.

W2, U1, U2, K1

7.

Symetria komórki w mitozie i przestrzenne podobieństwo komórek po podziale;
problem zachowania wzajemnej pozycji terytoriów chromosomowych i
wysokorzędowych struktur chromatyny, czynniki decydujące o zachowaniu
polarności komórek i wzajemnego ułożenia i migracji w tkankach.

W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

seminarium

brak zaliczenia

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagane 50% punktów na zaliczenie
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Bioﬁzyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.180.5cac67be6f4a3.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uzyskanie wiedzy na temat ﬁzycznych podstaw różnorodnych procesów zachodzących w żywych organizmach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

104 / 206

W1

rozpoznaje bioﬁzykę jako samodzielną dyscyplinę
w obrębie nauk przyrodniczych, jej przedmiot, zakres,
metodologię; ma szeroką podstawową
i zaawansowaną wiedzę z bioﬁzyki; rozumie, że
bioﬁzyka jest nauką multidyscyplinarną i zna
współczesne kierunki badań bioﬁzycznych

BMK_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

zna metody badania układów komórkowych, w tym
podstawowe i zaawansowane techniki mikroskopowe,
metody bioﬁzyczne stosowane w badaniu i inżynierii
komórki oraz bioﬁzyczne aspekty funkcjonowania
komórki;

BMK_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zna podstawy funkcjonowania układów i systemów
biologicznych na różnych poziomach organizacji

BMK_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje zasady analizy statystycznej, w tym reguły
rachunku niepewności pomiarowych, do opracowania
wyników eksperymentalnych

BMK_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ dobrać metody bioﬁzyczne i współczesną
aparaturę do badania struktury i dynamiki
biocząsteczek i ich układów oraz zastosować je
w praktycznych badaniach bioﬁzycznych

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ pracowaće w zespole, dostosować własną
działalność do realizacji uzgodnionego wspólnie planu;
umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie
i rozumie tego konieczność

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

14

przygotowanie raportu

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład:
Specyﬁczne właściwości układów biologicznych z punktu widzenia ﬁzyka.
Oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe; wiązania chemiczne i słabe
wiązania. Energetyka i kinetyka reakcji chemicznych i biochemicznych; sprzężenie
reakcji, rola ATP jako uniwersalnego donora energii. Entalpia i swobodna energia
Gibbsa; entropia w klasycznym ujęciu termodynamicznym i statystycznym. Rola
procesów oksydacyjno-redukcyjnych w bioenergetyce. Elementy termodynamiki
fenomenologicznej procesów nieodwracalnych. Stany stacjonarne i zasada
Prigogine'a; stany odległe od stanów równowagi. Elementy bioﬁzyki kwasów
nukleinowych i białek. Molekularne podstawy mechanizmu skurczu mięśniowego.
Fizykochemiczne właściwości dwuwarstwowych błon fosfolipidowych; transport
substancji przez błonę; pompy jonowe w błonie komórkowej; mechanizm
generowania potencjału spoczynkowego błony komórkowej. Bioﬁzyka recepcji;
mechanizm generowania potencjału czynnościowego w komórkach pobudliwych;
przetwarzanie informacji w procesie odczuwania bodźców. Fizyka oddziaływania
promieniowania widzialnego i ultraﬁoletowego z cząsteczkami. Właściwości
stanów elektronowo wzbudzonych cząsteczek. Molekularne podstawy
fototoksyczności; mechanizmy komórkowej obrony przed fototoksycznością.
Pierwotne etapy fotosyntezy; chemiosmotyczny mechanizm generowania energii
w błonach tylakoidów chloroplastów. Molekularne mechanizmy bioluminescencji.
Elementy radiobioﬁzyki - osobliwości oddziaływania promieniowania jonizującego
z materią; krytyczny target komórkowy; zjawisko radiosensybilizacji i
radioprotekcji. Magnetyczne właściwości składników komórkowych; rola wolnych
rodników w prawidłowym funkcjonowaniu komórek; koncepcja "patologii
wolnorodnikowej".
Ćwiczenia:
Reakcje oscylacyjne,
Chaos,
Bioakustyka
Bioptyka
Mieszanie barw
Efekt fotodynamiczny
Przewodzenie impulsów

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny testowy po zaliczeniu ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia

Do zaliczenia ćwiczeń praktycznych konieczność zdobycia co najmniej
połowy (plus 1) maksymalnej do uzyskania liczby punktów. Oceniane
zaliczenie na ocenę
kolokwia pisemne w trakcie trwania ćwiczeń, oraz sprawozdania z
ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy matematyki, ﬁzyki i chemii, obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Sylabusy
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Programowanie w C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5c2e0a5

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze składnią i możliwościami języka programowania C oraz uzyskanie przez studentów
umiejętności samodzielnego tworzenia programów rozwiązujących zadania z zakresu przetwarzania danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna konstrukcje syntaktyczne, podstawowe
typy danych języka programowania C oraz
podstawowe pojęcia wykorzystywane w projektowaniu
i implementacji oprogramowania

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie zaprojektować oraz stworzyć program
w C rozwiązujący proste problemy z zakresu
przetwarzania danych i analizy numerycznej, umie
zarządzać pamięcią w programach w C oraz umie
opracować algorytm adekwatny to zadanego
problemu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
zadanego projektu programistycznego

BMK_K1_K01

zaliczenie

K2

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności z zakresu programowania w C

BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programowania w C

W1, U1, K1, K2

2.

Podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne w C

W1, U1, K1, K2

3.

Złożone typy danych, arytmetyka wskaźników, zarządzanie pamięcią

W1, U1, K1, K2

4.

Tworzenie bibliotek programistycznych, których procedury mogą być
wykorzystywane z poziomu programów w Pythonie

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

ćwiczenia

aktywny udział w zajęciach, prezentowanie rozwiązań zadanych zadań
zaliczenie na ocenę programistycznych, rozwiązanie testu praktycznego obejmującego
zadania programistyczne

Sylabusy

aktywny udział w zajęciach
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Podstawy ﬁzyki: kwantowe podstawy budowy materii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5c4d24e

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowych praw i metod z zakresu ﬁzyki kwantowej wraz z interpretację wybranych
ekperymentów będących asumptem do ich powstania.

C2

Przedstawienie współczesnych poglądów na budowę i zjawiska dotyczące materii w skali atomowej, molekularnej
i materii skondensowanej w oparciu o mechanikę kwantową.

C3

Przedstawienie konsekwencji wynikających z mechaniki kwantowej na własności układów w skali atomowej,
molekularnej i materii skondensowanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe prawa z zakresu ﬁzyki kwantowej

BMK_K1_W06,
BMK_K1_W07,
BMK_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

współczesne poglądy na budowę i zjawiska dotyczące
materii w skali atomowej, molekularnej i materii
skondensowanej

BMK_K1_W06,
BMK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

podstawy ﬁzyczne nowoczesnych metod badawczych
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań
w bioﬁzyce

BMK_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować metody teorii kwantowej do
rozwiązywania zadań i problemów

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U03

zaliczenie

U2

rozwiązać równania mechaniki kwantowej w prostych
przykładach

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U04

zaliczenie

U3

dostrzec konsekwencje mechaniki kwantowej
w układach mikroskopowych

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania konsekwencji teorii kwantowej i obszaru
jej stosowania

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K04

egzamin ustny

K2

poszerzania swojej wiedzy będącego konsekwencją
zmieniającego się stanu wiedzy

BMK_K1_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przegląd wybranych eksperymentów wskazujących na kwantowy charakter
mikroświata (eksperyment Millikana, doświadczenie Younga, zjawisko
fotoelektryczne zewnętrzne, zjawisko Comptona, promieniowania ciała doskonale
czarnego, prawa: Plancka, Wiena, Stefana-Boltzmanna, falowa natura cząstek
oraz eksperyment Davissona-Germera).

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Podstawy teorii kwantowej:
- równanie Schrodingera i niezależne od czasu równanie Schrodingera,
- funkcja falowa i jej interpretacja,
- operatory i ich własności,
- moment pędu w mechanice kwantowej,
- zasada nieoznaczoności,
- modelowe układy kwantowe (jedno i dwuwymiarowa nieskończona i skoczona
studnia potencjału),
- kwantowo mechaniczny oscylator harmoniczny,
- atom wodoru w podejściu Bohra,
- atom wodoru w podejściu kwantowo mechanicznym,
- atom wodoru w polach EM. Zniesienie degeneracji ze względu na m, efekty
Zeemana
- atomy wodoropodobne,
- spin elektronu. Doświadczenie Sterna-Gerlacha.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Konsekwencje mechaniki kwantowej:
- widmo atomu wodoru, degeneracja,
- zakaz Pauliego i jego konsekwencje,
- widma atomów wodoropodobnych,
- sprzężenie momentów pędu (LS i jj),
- notacja spektroskopowa i reguły Hunda,
- prawa mechaniki kwantowej a struktura elektronowa ciała stałego (izolatory,
półprzewodniki, przewodniki),
- gaz swobodnych elektronów (przewodnictwo elektryczne, pojemność cieplna,
efekt Halla),
- urządzenia półprzewodnikowe: dioda, tranzystor,
- pasmowa struktura ciał stałych. Przybliżenie ciasnego wiązania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny do którego przystąpić można pod warunkiem zaliczenia
ćwiczeń. Konkretny termin egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej
zostanie uzgodniony ze studentami.

ćwiczenia

zaliczenie

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie zaliczenie ćwiczeń rachunkowych
(na podstawie oceny bieżącego przygotowania, kolokwiów pisemnych i
ewentualnie kolokwium zaliczeniowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy Fizyki I (Mechanika), II (Termodynamika), III (Elektromagnetyzm i Optyka), Analiza matematyczna, Algebra z
geometrią

Sylabusy
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Wolne rodniki w biologii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.180.5cac67be758f2.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

absolwent uzyskuje wszechstronnie pogłębioną wiedzę
z zakresu biochemii/bioﬁzyki wolnych rodników I
reaktywnych form tlenu/azotu Absolwent uzyskuje
wiedzę o mechanizmach powstawania I przebiegu
stresu redox ze szczególnym uwzględnieniem stresu
oksydacyjnego Absolwent zna mechanizmy
BMK_K1_W02
powstawania I przebiegu szeregu stanów
patologicznych opartych o stress oksydacyjny oraz
poznaje współczesne terapeutyczne możliwości
zapobiegania/modulowania stresu oksydacyjnego I
rozwoju stanu chorobowego

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

niezależnie myśleć I krytycznie oceniać doniesienia
naukowe przedstawiane w publikacjach Student
potraﬁ zaplanowac, wykonać eksperyment I krytycznie
zanalizować jego wyniki Student nabiera umijętności
przedstawiania wyników przeprowadzonych badań I
ich dyskusji w grupie

BMK_K1_U01

prezentacja

BMK_K1_K01

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do pracy I rozumowania tak
samodzielnie, jak I we współdziałającej grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

25

ćwiczenia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tlen - element życia I śmierci; poziom tkankowy, dystrybucja I pomiar

W1, U1, K1

2.

Podstawy chemii I biologii wolnych rodników; historia żuczka bombardiera albo
ying-yang wolnych rodników

W1, U1, K1

3.

Czasy żcycia wolnych rodnikow I stanów wzbudzonych w biologii; kiedy szybkie
nie jest dość szybkie; Jak dyfuzja i reaktywność wyznaczją biologiczne znaczenie
reaktywnych form tlenu i azot

W1, U1, K1

4.

Źródła reaktywnych form tlenu (ROS) i azotu (RNS); Od enzymów, poprzez
organelle i komórki, do tkanek i organów - jak mierzyć ROS/RNS w układach
biologicznych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

W poszukiwaniu jełczejących tłuszczów in vivo I in vitro:czy możemy wierzyć
naszym obserwacjom
Peroksydacja białek - wstęp do charakteryzacji, wykrywania I biologicznych
skutków występowania
Utlenianie DNA

W1, U1, K1

6.

Antyutleniacze; Enzymy system antyutleniającego; dysmutazy ponsdtlenkowe:
MnSOD - właściwy enzyme na właściwym miejscu?; Antyutleniacz czy proutleniacz
- podwójne zycie niekórych czynników; Jony żelaza - mechanizmy
proutleniającego działania; Równowaga pomiędzy czynnikami proutleniającymi I
antyutleniaczami in vivo - Science czy Science ﬁction?

W1, U1, K1

7.

ABC reaktywnych form azotu (RNS) i ich zmiataczy; Droga od NO poprzez NO2-,
do NO3- ...i z powrotem; Nadtlenoazotyn I jego zmiatacze - być albo nie być
komrki.

W1, U1, K1

8.

Mitochondria - coś więcej niż dojne krowy ATP; Biogeneza I regulacja
oksydoredukcyjna; Redox regulacja ekspresji genów; Plejada czynników
transkrypcyjnych a sigma;izacja komórkowa z udziałem utleniaczy

W1, U1, K1

9.

Oksydacyjne przyczyny naurodegeneracji (Parkinsonizm, Alzheimer) i ich
modulacja; Stres oksydacyjny i jego powiązania z chorobami układu naczyniowosercowego - czy "zły cholesterol" jest zawsze zły a "dobry" zawsze dobry;
Nowotwory, apoptoza i stress oksydacyjny - jak nowotwory wykożystują
umiarkowany stress oksydacyjny?

W1, U1, K1

10.

Wyzwania okresu postnatalnego i starości; Czy interwencja jest możliwa?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie pisemne, esej, prezentacja

ćwiczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy z biochemii ogólnej. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach. Wymagane zaliczenie co najmniej
czterech pięciu testów cząstkowych

Sylabusy
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Praktikum z cytobiologii dla bioﬁzyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.180.1585050802.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej w zakresie biologii komórki oraz zapoznanie z szeregiem
metod wykorzystywanych do badań struktury i funkcji komórek zwierzęcych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii
komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów
i funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz
budowy i funkcjonowania struktur
wewnątrzkomórkowych • zna dotychczasowe
osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie
podstawowych technik i narzędzi badawczych
stosowanych w różnych subdyscyplinach
biotechnologii, gdyż zna podstawowe osiągnięcia
dotyczące możliwości zastosowania hodowli
komórkowych w badaniach naukowych
i biotechnologii; • ma pogłębioną wiedzę z zakresu
cytobiochemii umożliwiającą dostrzeganie związku
pomiędzy teorią a praktyką • zna nowoczesne
narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające
badanie struktur biologicznych i procesów
biochemicznych • posiada podstawową wiedzę
w zakresie biochemii a szczególnie sygnalizacji
między- i wewnątrzkomórkowej • posiada wiedzę
z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę
w laboratoriach chemicznych, biochemicznych
i pokrewnych • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę
teoretyczną w zakresie niektórych działów
biotechnologii a w szczególności biotechnologii
komórki • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę
w zakresie metod i technik badawczych istotnych
w badaniach biologii komórki oraz wykorzystania
komórek w biotechnologii • zna zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
w laboratoriach biologicznych

BMK_K1_W11,
BMK_K1_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie biologii komórki oraz cytobiochemii •
potraﬁ obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach [ • rozumie literaturę
naukową z zakresu współczesnej biotechnologii oraz
cytochemii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem
teksty naukowe w języku angielskim • korzysta
z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz
wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu
niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz
biotechnologii • wykorzystuje typowe programy
komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji
multimedialnych • potraﬁ przygotować i przedstawić
prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu
biotechnologii i dyscyplin pokrewnych • stosuje
zaawansowane techniki i narzędzia badawcze
w zakresie metod izolacji i hodowli komórek
zwierzęcych in vitro, umie w praktyce posługiwać się
wybranymi technikami mikroskopowymi, oraz innymi
narzędziami badawczymi w zakresie szeroko pojętej
biologii komórki • wykorzystuje literaturę naukową
w języku angielskim z zakresu biologii komórki,
biomedycyny i biotechnologii • potraﬁ dokonać
krytycznej analizy wyników przeprowadzonych przez
siebie doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu
• posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu
o źródła internetowe) informacji dotyczących
teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych
z tematem zajęć • potraﬁ przygotować i przedstawić
prezentację dotyczącą współczesnych badań
naukowych z zakresu biologii komórki, biotechnologii
lub biomedycyny

BMK_K1_U09

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• potraﬁ pracować indywidualnie i zespołowo • jest
świadomy, że biotechnologia może nieść za sobą
dylematy bioetyczne i umie je rozstrzygać • wykazuje
odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych • jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

15

przygotowanie raportu

5

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
tudenci zapoznają się w praktyce z:
- metodami hodowli komórek in vitro:
zakładaniem hodowli pierwotnych komórek prawidłowych (ﬁbroblastów,
mioblastów, neuronów);
- hodowlą komórek nabłonkowych i możliwością ich wykorzystania do gojenia ran;
- badaniem aktywności skurczowej kardiomiocytów;
- metodami immunocytochemicznymi i wykorzystaniem ich w badaniach biologii
komórki i diagnostyce klinicznej;

1.

- zastosowaniem automatycznego mikroskopu ﬂuorescencyjnego i cyfrowych
kamer CCD w biologii komórki (kolokalizacja sygnałów ﬂuorescencyjnych)

W1, U1, K1

- zastosowaniem zautomatyzowanych systemów mikroskopowych do poklatkowej
rejestracji procesów biologicznych;
-metodami badania aktywności ruchowej komórek zwierzęcych (rejestracja i
analiza migracji komórek);
-zastosowaniem systemu mikroskopii TIRF w badaniach organizacji cytoszkieletu
w komórkach zwierzęcych
- ilościową techniką wizualizacji komunikacji międzykomórkowej za
pośrednictwem złącz szczelinowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
końcowego w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) – obejmuje
zakres materiału przekazany przez prowadzących oraz pogłębiony przez
studentów w ramach ćwiczeń kursowych. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenie na ocenę
zaliczenia końcowego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich zajęć
laboratoryjnych (średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz
wygłoszonego referatu). Ocena z kursu jest wypadkową ocen z zaliczenia
końcowego (50%) i zaliczenia z ćwiczeń (50%).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu Biologia komórki (wykłady + ćwiczenia) w wymiarze minimum 60 godzin

Sylabusy
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Wybrane metody inżynierii komórkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.180.1586941897.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie aktualnych informacji związanych z hodowlą komórek zwierzęcych „in vitro”. Uzyskanie
umiejętności hodowania komórek zwierzęcych i wykorzystania ich w doświadczeniach z zachowaniem
podstawowych zasad pracy w warunkach jałowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ opisać fazy wzrostu hodowli komórek
zwierzęcych

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie konieczność i zasady zachowania
warunków jałowych i bezpieczeństwa podczas hodowli
komórek zwierzęcych.

BMK_K1_W08,
BMK_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

potraﬁ rozpoznać najpopularniejsze zakażenia hodowli
komórek i zna sposoby przeciwdziałania im.

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykonać pasaż hodowli komórek zwierzęcych
z zachowaniem warunków jałowych

BMK_K1_U08

zaliczenie

U2

potraﬁ przeprowadzić test żywotności i wyznaczyć
krzywą wzrostu hodowli

BMK_K1_U08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do podstawowych technik stosowanych w badaniach
komórkowych: hodowle komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
testy żywotności; wybrane zaawansowane techniki inżynierii komórkowej:
wprowadzanie makrocząsteczek do komórek, fuzja komórek (PEG i elektrofuzja),
produkcja i selekcjonowanie hybryd komórkowych, produkcja przeciwciał
monoklonalnych, łączenie barwników ﬂuorescencyjnych z przeciwciałami, DNA i
PNA, wykrywanie hybrydyzacji kwasów nukleinowych in situ z użyciem
ﬂuorescencji, badanie ekspresji genów z użyciem białka GFP, mikroiniekcja i
mikromanipulacja, manipulacja organellami komórkowymi z użyciem wiązki
laserowej.

W1, W2, W3

2.

Prowadzenie hodowli komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
bankowanie i rozbankowywanie.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Przeprowadzenie testów żywotności, wyznaczanie krzywej przeżywalności
komórek hodowlanych.

W1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne 50% punktów na zaliczenie.

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
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Bioﬁzyka roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.180.5cac67be7b4b5.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 30, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy w zakresie bioﬁzycznych aspektów funkcjonowania organizmu roślinnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student zna podstawy funkcjonowania roślin
na różnych poziomach organizacji, rozumie procesy
ﬁzyczne związane z funkcjonowaniem roślin (na
poziomie komórki, tkanki i całej rośliny), w tym proces
pozyskiwania energii przez organizmy autotroﬁczne;
procesy transportu wody i metabolitów; mechanikę
ruchu w procesach wzrostu i adaptacji roślin
do warunków środowiska

BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ przeczytać ze zrozumieniem dowolną
publikację naukową z zakresu bioﬁzyki roślin w języku
polskim i angielskim oraz dokonać krytycznego
przeglądu literatury pod kątem wybranego
zagadnienia, potraﬁ formułować argumenty
w dyskursie naukowym

BMK_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie i w sposób ukierunkowany zdobywać
i poszerzać wiedzę w celu dalszego rozwijania
umiejętności zawodowych

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K04

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu
wobec informacji dostępnej w środkach masowego
przekazu przede wszystkim mających odniesienie
do nauk przyrodniczych oraz akceptuje potrzebę
popularyzowania specjalistycznej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

30

konwersatorium

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka wykładów:
Bioﬁzyka procesów pozyskiwania energii przez rośliny i inne organizmy
fotosyntetyzujące; mechanizmy ochrony aparatu fotosyntetycznego i
adaptacyjne; bioenergetyka komórki roślinnej; specyﬁka roślinnych procesów
oddechowych; percepcja światła przez rośliny; fotoreceptory roślinne; znaczenie
światła w procesach rozwoju i funkcjonowania roślin; fotomorfogeneza i
skotomorfogeneza; bioﬁzyka roślinnych błon lipidowych; lipidy charakterystyczne
dla komórki roślinnej; gospodarka wodna roślin; ciśnienie osmotyczne i potencjał
wody, transport jonów i metabolitów w komórce roślinnej oraz w całej roślinie,
mechanika ruchu w procesach wzrostu i adaptacji roślin do warunków środowiska;
metody bioﬁzyczne we współczesnej ﬁzjologii roślin.

W1

2.

Konwersatorium:
Omówienie teoretycznych podstaw zjawisk badanych na ćwiczeniach oraz
materiałów dodatkowych z zakresu bieżącej literatury przedmiotu.

W1, U1, U2, K1

3.

Ćwiczenia:
Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu bioﬁzycznych aspektów gospodarki wodnej i
mineralnej, oddychania komórkowe, fotosyntezy, właściwości błon;

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Kolokwium zaliczeniowe w formie testu (na ocenę) Aby
zaliczenie na ocenę, zaliczenie uzyskać zaliczenie należy osiągnąć 60% maksymalnej ilości
punktów.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Sylabusy
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Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5e94fe2

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 5, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student ma podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do przygotowania cyfrowego obrazu
mikroskopowego do zaprezentowania w druku i wykładach. Student umie zastosować analizę obrazu
mikroskopowego do uzyskania danych liczbowych z pojedynczych obrazów oraz serii trójwymiarowych
i poklatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące obrazu
cyfrowego oraz rozumie ograniczenia jego
zastosowania.

BMK_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosuje tablicę LUT do uzyskania efektu
pseudokoloru oraz potraﬁ polepszyć kontrast obrazu
za pomocą operacji na histogramie i funkcji gamma.

BMK_K1_U09

raport

U2

operuje na kanałach barwnych w przestrzeni HSB
i RGB i umieć stosować je podczas segmentacji.

BMK_K1_U09

raport

U3

potraﬁ przygotować cyfrowy obraz mikroskopowy lub
zarejestrowany w inny sposób do prezentacji wyników
unikając przekłamań i artefaktów obrazu.

BMK_K1_U03,
BMK_K1_U09

raport

U4

prawidłowo przeprowadza binaryzację (segmentację)
obrazu i określa policzalne parametry uzyskanych
obiektów.

BMK_K1_U09

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentuje niezafałszowane wyniki.

BMK_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

pracuje w zespole dążąc wspólnie do wykonania
zleconego zadania

BMK_K1_K01

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

5

ćwiczenia

25

przygotowanie raportu

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Informacja zawarta w obrazie, parametry opisujące obraz cyfrowy, mikroskopowe
obrazy cyfrowe rejestrowane z pomocą kamery CCD i fotopowielacza, typy
obrazów cyfrowych, obrazy barwne, stereoskopowe, trójwymiarowe.

W1, U1, U2

2.

Operacje mające na celu poprawę jakości obrazu: usuwanie szumów, korekcja
niejednorodności oświetlenia, ﬁltrowanie w domenie częstotliwości, praca w
przestrzeni kolorów.

U1, U2, U3, K1, K2

3.

Metody ilościowej analizy obrazu: binaryzacja i segmentacja. Podstawowe techniki
automatyzacji analizy obrazu (tworzenie makr). Zastosowania technik analizy
obrazu w biologii i medycynie.

U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę Zaliczenie następuje po uzyskaniu minimum 50% punktów.

ćwiczenia

raport

Sylabusy

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie sprawozdania zbiorczego z
ćwiczeń.
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Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5eb26a7

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studenta z podstawami teorii budowy materi i nanotechnologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

czym zajmuje się nauka o materiałach oraz co to jest
powierzchnia

BMK_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

: co to jest struktura elektronowa atomów; co to jest
elektroujemność i powinowactwo elektronowe; jakie są BMK_K1_W07
rodzaje wiązań.

egzamin pisemny

W3

: co to jest sieć krystaliczna; jakie są rodzaje sieci
krystalicznych materiałów zbudowanych
z identycznych atomów; co to jest liczba
koordynacyjna, współczynnik upakowania, kierunki
krystalograﬁczne, wskaźniki Millera; czym różnią się
monokryształy od polikryształów.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W4

: jakie są rodzaje sieci krystalicznych materiałów
zbudowanych z różnych atomów; jak opisywać
strukturę powierzchni (notacja macierzowa, notacja
Woodsa) .

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W5

: na czym polega zjawisko tunelowe; jak działa
skaningowa mikroskopia tunelowa, mikroskopia sił
polowych, mikroskopia bliskiego pola.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W6

co to są defekty i jakie są ich rodzaje (punktowe,
liniowe, powierzchniowe).

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W7

jakie są metody obrazowania defektów i jakie procesy
towarzyszą oddziaływaniu elektronów z materią; co to
jest technika LEED.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W8

: na czym polega zjawisko rozpraszania jonów
i zjawisko rozpylania; jak działa spektroskopia masowa
wtórnych jonów, implantacja jonowa i litograﬁa
jonowa.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W9

: na czym polega zjawisko dyfuzji; jakie prawa opisują
proces dyfuzji; do czego można ją wykorzystać; co to
BMK_K1_W07
jest proces adsorpcji ( adsorpcja ﬁzyczna i chemiczna)i
desorpcji.

egzamin pisemny

W10

: co to jest elektroliza, metoda CVD, epitaksja z wiązki
molekularnej, spin-casting; jak mierzyć grubość
cienkich warstw.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W11

co to są układy MEMS, jak je tworzyć oraz potraﬁ
wskazać przykładowe zastosowania.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W12

: co to są fullereny i nanururki węglowe; czzym różnią
się metody "bottom-up" i "top-down".

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W13

: klasyﬁkacje materiałów ze wzgłedu
na przewodnictwo elektryczne; rodzaje nosników
ładunków; podstawowe prawa przypływu prądu;
dlaczego przewodnictwo elektryczne zależy
od rozmiarów przewodnnika; jak działa tranzystor
na pojedyncze elektrony? co to jest kropka kwantowa?

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W14

jakie są sposoby manipulacji pojedynczymi atomami
oraz co to jest nanotechnologia.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

W15

co to są materiały inteligentne i jak je wytwarzać.

BMK_K1_W07

egzamin pisemny

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

egzamin pisemny

BMK_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty z dziedzin
nauki o materiałach i nanotechnologi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

dalszego poszerzania zdobytej wiedzy.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

26

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia nauki o materiałach

W1, U1, K1

2.

Wiązania atomowe

W2, U1, K1

3.

Struktura materiałów jednoskładnikowych

W3, U1, K1

4.

Struktura materiałów wieloskładnikowych

W4, U1, K1

5.

Mikroskopie bliskich oddziaływań

W5, U1, K1

6.

Defekty

W6, U1, K1

7.

Metody obrazowania defektów, oddziaływanie elektronów z materią.

W7, U1, K1

8.

Oddziaływanie jonów z materią

W8, U1, K1

9.

Zjawiska dyfuzji, adsorpcji i desorpcji

W9, U1, K1

10.

Metody wytwarzania cienkich warstw

W10, U1, K1

11.

Układy MEMS (Micro- Electro- Mechanical Systems)

W11, U1, K1

12.

Nowoczesne materiały oparte o węgiel

W12, U1, K1

13.

Właściwości elektryczne materiałów

W13

14.

Nanotechnologie

W14, U1, K1

15.

Materiały inteligentne

W15, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawna odpowiedź na wiecej niż połowę pytań testowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5ece309

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym zastosowań nanomateriałów
i nanotechnologii w dziedzinie biomedycyny. Przedstawione zostaną obecnie dostępne osiągnięcia i praktyczne
zastosowania na rynku. Kurs kładzie nacisk na znaczenie Chemii w rozumieniu procesów zachodzących podczas
syntezy i charakterystyki materiałów przeznaczonych do zastosowań w nanobiomedycynie. Kurs pokazuje jakie
znaczenie ma Chemia w wyjaśnieniu mechanizmów aktywności biologicznej nanomateriałów w przypadku ich
zastosowania w terapii i diagnostyce medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych nanomateriałów.

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

BMK_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność powiązania struktury
nanomateriałów z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
technikami badawczymi stosowanymi chemii
medycznej.

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

posiada podstawową umiejętność syntezowania,
oczyszczania oraz analizy nanomateriałów
z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych.

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U5

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07,
BMK_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

U6

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami.

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

U7

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

BMK_K1_U09,
BMK_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02,
BMK_K1_K03,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli
interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych nanomateriałów.

W1

2.

Potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk
biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W2

3.

Posiada umiejętność powiązania struktury nanomateriałów z ich reaktywnością i
aktywnością biologiczną.

U1

4.

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami badawczymi
stosowanymi chemii medycznej.

U2

5.

Posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania oraz analizy
nanomateriałów z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

U3

6.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych
informacji.

U4

7.

Potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

U5

8.

Potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i
pokrewnymi dziedzinami.

U6

9.

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł.

U7

10.

Potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i
pokrewnymi dziedzinami.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Chemii Nieorganicznej

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5f04da2

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki zawodowe mają na celu konfrontacją studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają
zebranie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozpoznaje bioﬁzykę jako samodzielną
dyscyplinę w obrębie nauk przyrodniczych, jej
przedmiot, zakres, metodologię; ma szeroką
podstawową i zaawansowaną wiedzę z bioﬁzyki;
rozumie, że bioﬁzyka jest nauką multidyscyplinarną
i zna współczesne kierunki badań bioﬁzycznych.
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
związane z ochroną własności intelektualnej
i przestrzeganiem prawa autorskiego, a także zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
w laboratoriach badawczych. Student wykazuje także
znajomość podstaw prawnych niezbędnych
do uprawniania wyuczonego zawodu bioﬁzyka.

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W13,
BMK_K1_W14,
BMK_K1_W15

raport

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U08,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

raport

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02,
BMK_K1_K03,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student ma doświadczenie w pracy w laboratoriach
i umie ją organizować; posiada umiejętność
i doświadczenie w posługiwaniu się typowym sprzętem
laboratoryjnym i aparaturą zaawansowaną, a także
posiada zaawansowane umiejętności w pracy
z komputerem i oprogramowaniem użytkowym.
Student potraﬁ samodzielnie i w sposób
ukierunkowany zdobywać i poszerzać wiedzę w celu
dalszego rozwijania umiejętności zawodowych, a także
zinterpretować wyniki swoich badań i zwięźle je
zaprezentować w kontekście danych literaturowych.
Student potraﬁ pracować indywidualnie; umie
oszacować czas potrzebny na realizację podjętego
zadania; umie terminowo wykonać zaplanowane
zadania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów odpowiedzialnie realizować zadania
przydzielone w zespole, dostosować własną
działalność do realizacji uzgodnionego wspólnie planu;
umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie
i rozumie tego konieczność; jest gotów do przestrzega
zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
Jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za ocenę
zagrożeń wynikających ze stosowanych technik
badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej
pracy. Student jest gotów do samorozwoju i aktywnej
postawy w zdobywaniu aktualnej wiedzy, zna wartość
inicjatywy w poszukiwaniach na rynku pracy, ma
doświadczenie praktyki zawodowej, zna swoje mocne
i słabe strony, adekwatnie ocenia zakres posiadanych
umiejętności i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

90
Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyki zawodowe są elementem pozwalającym na konfrontację studentów
kierunku Bioﬁzyka Molekularna i Komórkowa z rynkiem pracy i na poznanie
laboratoriów innych niż macierzyste.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czynny udział w wyznaczonych zadaniach, przedstawienie raportu
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Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.180.5cb58901371ce.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 36

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych praw ﬁzykochemicznych dotyczących funkcjonowania komórek
(dyfuzja, transport przez błony, kinetyka reakcji enzymatycznych)

C2

Ukazanie możliwości zastosowania programu komputerowego typu arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel)
do symulacji zjawisk zachodzących w komórkach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

molekularne aspekty podstawowych procesów
biologicznych zachodzących w komórce żywego
organizmu (w szczególności: metabolizmu, kinetyki
enzymatycznej, przemiany energii)

BMK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U01,
BMK_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

skorzystać z algorytmów zapisanych w programie typu
arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych
zagadnień związanych z kinetyką dyfuzji, transportem
aktywnym, kinetyka enzymatyczną, farmakokinetyką.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

forma prowadzenia zajęć sprzyja zarówno pracy
indywidualnej, jak i współdziałania z grupą przy
rozwiązywaniu zagadnień związanych z kursem

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K2

Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są w sali
komputerowej, student uczy się dbać o sprzęt.

BMK_K1_K02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

36

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równowagi w układach ﬁzykochemicznych; błona lipidowa jako bariera

W1, U1, K1, K2

2.

Kinetyka reakcji chemicznych - podstawowe pojęcia: rzędowość reakcji, energia
aktywacji, wpływ temperatury na tempo reakcji (prawo Arrheniusa)

W1, U1, K1, K2

3.

Kinetyka enzymatyczna - równania, inhibitory, mechanizmy działania aktywatorów
W1, U1, K1, K2
i inhibitorów odzwierciedlane w równaniach kinetycznych

4.

Zagadnienia związane z transportem cząsteczek do przedziałów oddzielonych
błoną: transport bierny, transport wspomagany i transport aktywny

W1, U1, K1, K2

5.

Zagadnienia farmakokinetyki - symulacja, współczesne metody analizy
dawkowania leków

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

brak zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie odpowiedniej liczby punktów na podstawie sprawdzianów
przeprowadzanych podczas zajęć, oraz prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metody bioﬁzyczne w biologii strukturalnej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.100.5cc02e222e3bd.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów podstawowymi i zaawansowanymi metodami bioﬁzycznymi
stosowanymi w badaniach układów biomolekularnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę o tym jakie metody bioﬁzyczne są
odpowiednie w eksperymentalnych badaniach
układów biologicznych o różnej skali

BMK_K1_W11

zaliczenie
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zna podstawy bioﬁzycznych metod służących
do badania struktury atomowej i dynamiki
biocząsteczek oraz ich układów

W2

BMK_K1_W09

zaliczenie

BMK_K1_U05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ samodzielnie zanalizować i opracować wyniki
pomiarów bioﬁzycznych

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1)Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego
2) Spektrometria masowa
3)Metody ﬂuoroscencyjne

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie części teoretycznej na kolokwiach wstępnych przed ćwiczeniami
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna
nieobecność usprawiedliwiona nadzwyczajnymi okolicznościami losowymi
lub chorobą. Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu
student otrzymuje końcową ocenę w skali 2-5. Ta końcowa ocena
podsumowuje wyniki uzyskane w trakcie kolokwium wstępnego na danym
ćwiczeniu, pracę na ćwiczeniach oraz sprawozdanie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy podstaw ﬁzyki

Sylabusy

146 / 206

Modelowanie molekularne 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5c8c950

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, seminarium: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawami ﬁzycznymi, chemicznymi, matematycznymi
modelowania molekularnego oraz zastosowaniami metod komputerowych w badaniach bioukładów
molekularnych na poziomie atomowym.

C2

Celem ćwiczeń jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności posługiwania się programami do
modelowania molekularnego oraz korzystania z baz danych struktur białkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie pojęcie modelu w sensie ogólnym
oraz modelu komputerowego. Zna zasady tworzenia
modelu komputerowego cząsteczek. Wie co to jest
struktura przestrzenna cząsteczki oraz jakie są
podstawowe oddziaływania międzyatomowe. Rozumie, BMK_K1_W03,
BMK_K1_W10
co to jest rozdzielczość atomowa modelu
cząsteczkowego. Wie, co to jest funkcja potencjału
i zna jej zasadnicze człony. Rozumie proces
optymalizacji. Zna podstawy mechaniki molekularnej
oraz dynamiki molekularnej.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się wybranymi popularnymi programami
do modelowania molekularnego. Potraﬁ korzystać
z bazy danych strukturalnych PDB. Potraﬁ
przeprowadzić wizualizację znalezionej w bazie
makrocząsteczki. Potraﬁ zbudować, sparametryzować,
zoptymalizować wybraną cząsteczkę (peptyd) oraz
przeprowadzić jej symulacje dynamiki molekularnej.

BMK_K1_U04,
BMK_K1_U05

zaliczenie

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczciwej oraz efektywnej pracy indywidualnej
i zespołowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja i perspektywy modelowania molekularnego

W1

2.

Struktura przestrzenna cząsteczki i oddziaływania międzyatomowe

W1, U1, K1

3.

Funkcja potencjału, parametry oddziaływań:
a. wymiar problemu i stosowane przybliżenia,
b. oddziaływania daleko-zasięgowe – stosowane modele

W1, U1, K1

4.

Metody obliczeniowe a. mechanika molekularna (MM) – optymalizacja struktury,
a. lokalna i globalna stabilność,
b. symulacja dynamiki molekularnej (MD) – generowanie ruchu,
c. krok czasowy – stosowane przybliżenia

W1, U1, K1

5.

Uzasadnienie podejścia klasycznego, ładunki atomowe

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na
zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (2 x 16 + 8 = 40 pkt;
wykonanie, sprawozdania, odpowiedzi) oraz wynik egzaminu pisemnego
(60 pkt). Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na wykładach
(odpowiedzi na zadawane pytania, komentarze dotyczące treści wykładu).
Oceny końcowe wyznaczane są w oparciu o poniższą punktację: 5.0 (od
90 pkt), 4.5 (85-89 pkt), 4.0 (80-84 pkt), 3.5 (75-79 pkt), 3.0 (65-74 pkt),
2.0 (poniżej 64 pkt).

seminarium

zaliczenie

udział w dyskusjach, chęć i aktywność w zdobywaniu wiedzy

zaliczenie

Pisemne opracowanie ćwiczeń wg punktów zawartych w instrukcji.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min 60% z maksymalnej liczby
punktów z ćwiczeń (przygotowania, wykonania, opracowania) oraz z
kolokwiów przeprowadzanych na ćwiczeniach sprawdzających nabytą
wiedzę.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy chemii, matematyki, ﬁzyki z I i II roku studiów

Sylabusy
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Bioinformatyka 1 – kurs mały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.1100.5cac67be89c02.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0588Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i
statystykę

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bioinformatyki, a w szczególności z technikami
analizy sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych oraz sposobami przeszukiwania biologicznych
i literaturowych baz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe techniki bioinformatycznej analizy
sekwencji i struktury białek i kwasów nukleinowych.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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terminologię wykorzystywaną w prowadzeniu badań
metodami bioinformatycznymi (w szczególności:
homologia (ortologia, paralogia), homoplazja,
dopasowanie sekwencji, heurystyka, ontologia).

BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

wykorzystywać podstawowe funkcje specjalistycznego
oprogramowania bioinformatycznego
wykorzystywanego do porównywania i edycji
sekwencji aminikwasowych i nukleotydowych oraz
analizy struktury przestrzennej białek.

BMK_K1_U04,
BMK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie analizować dane udostępniane
w biologicznych i literaturowych bazach danych.

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U09

zaliczenie na ocenę

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
projektów obejmujących bioinformatyczną analizę
danych.

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02

zaliczenie

K2

samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
bioinformatyki i nauk o życiu.

BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

4

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Możliwości i przykładowe zastosowania podtawowych systemów
bioinformatycznych i biologicznych baz danych (NCBI Entrez, RCSB PDB, Uniprot,
Expasy, PROSITE i PRINTS, Gene Ontology).

W1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Techniki ilościowego porównywania sekwencji aminokwasowych i
nukleotydowych: algorytmy programowania dynamicznego i heurystyczne
(BLAST, FASTA, Clustal), macierze punktacji różnicą logarytmiczną (PAM,
BLOSUM).

2.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

(1) ćwiczenia w ramach kursu realizowane są w ramach pięciu 150min
bloków ćwiczeniowych; (2) każdy blok ćwiczeniowy rozpoczyna się
ustnym kolokwium dopuszczającym, w trakcie którego każdy uczestnik
ćwiczeń odpowiada na co najmniej jedno pytanie ćwiczeniowca; (3) na
ocenę każdego bloku ćwiczeniowego składa się ocena zadań
rozwiązywanych w jego trakcie (praca w grupach dwuosobowych); (4) na
zaliczenie na ocenę ocenę ćwiczeń składa się: (a) sumaryczna ocena z wszystkich bloków
ćwiczeniowych, (b) wynik jednego (60min) testu praktycznego
przeprowadzonego na koniec kursu (samodzielne rozwiązywanie zadań
problemowych), (c) ocena jednego pisemnego opracowania zestawów
zadań (praca w grupach dwuosobowych); (5) do zaliczenia ćwiczeń
potrzeba co najmniej 60% punktów, które możliwe są do uzyskania w tej
części kursu - skala ocen dostępna na stronie internetowej kursu.

Sylabusy
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Bioﬁzyka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1100.5cac67be8c277.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie ﬁzycznej natury procesów związanych z dyfuzją biocząsteczek na bliskie i dalekie odległości
w obrębie pojedynczych komórek w szczególności w układzie nerwowym

C2

Zapoznanie studentów z modelami generowania I przetwarzania biosygnałów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zakres badań i metodologię stosowaną w bioﬁzyce
oraz rozumie jej interdyscyplinarny charakter

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

procesy dyfuzyjne zachodzące w różnych skalach
czasowych i wymiarach przestrzennych

BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U04,
BMK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić symulacje procesów bioﬁzycznych
i zinterpretować ich wyniki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówione będą różne procesy dyfuzyjne zarówno dla tzw. dyfuzji normalnej jak i
dyfuzji anomalnej, która występuje w "zatłoczonym" środowisku wewnątrz
komórki. Przedstawione będą również zjawiska przemieszczania cząstek na duże
odległości przy wykorzystaniu motorów molekularnych, udziału biernego i
aktywnego transportu przy generacji i propagacji potencjału czynnościowego.
Omówione zostanie wykorzystanie zjawiska dyfuzyjnych do badania struktury i
funkcji mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego. Przedstawione zostaną
podstawy analizy fourierowskiej sygnału zależnego od czasu.

W1, W2

Sylabusy

154 / 206

Ćwiczenia praktyczne:
1. Wyznaczanie eksperymentalnie wartości stałej czasowej zestawionego
samodzielnie układu elektronicznego RC
2. Model oddziaływania “bodziec – receptor” kodowanie natężenia bodźca:
konwersja wartości analogowych na kod częstotliwości
3. Zastosowanie FFT do analizy sygnałów EMG (elektromiograﬁa) mięśnia
dwugłowego ramienia
4. Zastosowanie transformaty falkowej do analizy sygnałów EKG
5. FFT i transformata falkowa w interpretacji sygnałów EEG kory wzrokowej
6. Wykorzystanie sygnałów EMG (elektromiograﬁa ) do sterowania
7. Wykorzystanie okularograﬁi (śledzenie ruchów gałek ocznych) w komunikacji
człowiek-komputer

2.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej sumy punktów. Końcowa ocena
kursu jest średnią ważoną oceny za test oraz oceny za ćwiczenia
(60%*ocena za test + 40%*ocena za ćwiczenia)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% z maksymalnej sumy
zaliczenie na ocenę punktów za wszystkie ćwiczenia. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Bioﬁzyka I

Sylabusy
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Biologia strukturalna błon
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1100.5cac67be8e9bd.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy z biologii błon w zakresie obejmującym strukturę i dynamikę jej
podstawowych składników (lipidów i białek)

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w badaniach błon modelowych
i biologicznych

C3

Zapoznanie studentów z metodyką przygotowania materiału do badań, wykonaniem doświadczenia oraz
metodami analizy danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna metody badania błon komórkowych, w tym
podstawowe i zaawansowane techniki mikroskopowe,
metody bioﬁzyczne stosowane w badaniu i inżynierii
komórki oraz bioﬁzyczne aspekty funkcjonowania
komórki i jej błon

BMK_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna budowę, rolę i funkcję cząsteczek budujących
błony biologiczne, zna podstawowe i zaawansowane
metody spektroskopowe i inne bioﬁzyczne metody
badań biocząsteczek

BMK_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ potraﬁ dobrać metody bioﬁzyczne
i współczesną aparaturę do badania struktury
i dynamiki błon modelowych i biologicznych oraz
zastosować je w praktycznych badaniach
bioﬁzycznych błon

BMK_K1_U05

zaliczenie

U2

potraﬁ przeprowadzić symulację dynamiki
molekularnej prostej błony modelowej

BMK_K1_U04

zaliczenie

BMK_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować w grupie i zadbać o bezpieczeństwo
swoje i innych członków grupy podczasy wykonywania
doświadczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady:
1. Historia badań nad błonami biologicznymi
- koncepcje nt budowy błon biologicznych
- rozwój metod badania błon
2. Podstawowe funkcje błon – plazmatycznej i pozostałych
wewnątrzkomórkowych
3.Własności bon – polarność, płynność (lepkość), ruchliwość cząsteczek (rodzaje
ruchów), asymetria błon, anizotropia własności
4. Modele błon - liposomy, micelle, bicelle, błony zorientowane
5. Metody badania błon
6. Lipidy jako podstawowy składnik błon
7. Cholesterol jako modyﬁkator błon
8. Domenowa struktura błon

1.

W1, W2, U1, U2, K1

9. Białka błonowe jako drugi podstawowy składnik błon
10. Karotenoidy jako modyﬁkatory błon
11. Różnice w strukturze i składzie między różnymi błonami w komórce
12. Zmiany w strukturze błon pod wpływem różnych czynników
13. Transport tlenu i NO w błonach
Ćwiczenia:
1. Badanie płynności błon metodą ERP i znakowania spinowego
2. Badanie przejścia fazowego lipidów – wpływ cholesterolu
3. Określanie stopnia peroksydacji lipidów błonowych metodą testu MDA
4. Badanie potencjału błonowego w błonach bakterii purpurowych
5. Modelowanie oddziaływań lipid-lipid metodą symulacji dynamiki molekularnej
6. Izolacja tratw z błon modelowych metodą ekstrakcji w Tritonie X100

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę obecność na wszystkich ćwiczeniach

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

przygotowanie sprawozdań z wszystkich ćwiczeń
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Biochemia, obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Sylabusy
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Immunologia - kurs dla kierunku bioﬁzyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5f786b3

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, seminarium: 6, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami nieswoistej i swoistej odpowiedzi układu odporności
na stymulację przez patogeny oraz inne antygeny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasadę rozpoznawania patogenów przez układ
odporności i potraﬁ wymienić podstawowe
mechanizmy nieswoistej (wrodzonej) i swoistej
(nabytej) odpowiedzi immunologicznej służące
eliminacji patogenów. Rozróżnia pojęcia odpowiedzi
odpornościowej i tolerancji immunologicznej. Potraﬁ
wymienić i opisać podstawowe cząsteczkowe
i komórkowe mediatory stanu zapalnego. Rozumie
podstawowe mechanizmy różnicowania i migracji
komórek układu immunologicznego w powiązaniu
z funkcją tych komórek w odporności. Zna i rozumie
bioﬁzyczne i biochemiczne podstawy struktury
i funkcji przeciwciał. Umie odróżnić prawidłową
i nieprawidłową odpowiedź odpornościową.

BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę z dziedziny
immunologii

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

potraﬁ zinterpretować wyniki swoich badań
laboratoryjnych i zwięźle je opisać

BMK_K1_U07

zaliczenie

U3

posługiwać się typowym sprzętem laboratoryjnym
wykorzystywanym do oceny reakcji antygenprzeciwciało.

BMK_K1_U08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

seminarium

6

ćwiczenia

10

przygotowanie do egzaminu

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka wykładów obejmuje omówienie:
- wybranych mechanizmów odporności nieswoistej
- zasad swoistego rozpoznawania antygenów przez limfocyty
- podstaw anatomii narządów limfatycznych u ssaków oraz krążenia komórek
układu odporności w ustroju
- mechanizmu indukcji swoistej odpowiedzi humoralnej
- mechanizmu indukcji swoistej odpowiedzi komórkowej
- podstaw regulacji swoistej odpowiedzi układu odporności
- podstawowych reakcji antygen-przeciwciało
- wybranych metod oceny in vitro i in vivo humoralnej i komórkowej odpowiedzi
układu odporności

W1, U1

2.

Seminaria służą aktywnemu uczestnictwu studentów w dyskusji, w ramach
zagadnień poruszanych na wykładach.

W1, U1

3.

Ćwiczenia służą ilustracji zastosowania reakcji antygen - przeciwciało metodą
Western blot.

W1, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, grywalizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Aby uzyskać pozytywna ocenę z zaliczenia, student musi uzyskać ponad
50% punktów. Pytania zaliczeniowe obejmują pytania testowe (test
jednokrotnego wyboru) oraz krótkie pytania otwarte. Warunkiem
zaliczenie na ocenę
dopuszczenia do pisemnego zaliczenia jest; i/ aktywny udział we
wszystkich seminariach, ii/ pozytywna klasyﬁkacja przez prowadzącego
ćwiczenia z immunologii.

seminarium

zaliczenie na ocenę

Aktywny udział na wszystkich seminariach. Zaliczenie otrzymują
studenci, którzy opuścili nie więcej niż jedno zajęcie (usprawiedliwione)

ćwiczenia

zaliczenie

Wykonanie ćwiczenia, przygotowanie sprawozdania, poprawne napisanie
sprawdzianu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość podstaw biochemii

Sylabusy
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Matematyczne metody spektroskopii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1100.1585053549.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami matematyki niezbędnymi w spektroskopii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia i twierdzenia matematyki niezbędne
w matematycznych metodach spektroskopii

BMK_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

stosować wybrane pojęcia i twierdzenia matematyki
BMK_K1_U02
niezbędne w matematycznych metodach spektroskopii

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszerzania wiedzy

BMK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Funkcje specjalne, gamma i beta Eulera.

W1, U1, K1

2.

Wybrane równania różniczkowe ﬁzyki. Metoda szeregów potęgowych. Metoda
szeregów Frobeniusa.

W1, U1, K1

3.

Własności układów funkcji ortogonalnych. Tożsamość Parsevala. Nierówność
Bessela.

W1, U1, K1

4.

Wielomiany ortogonalne. Wielomiany Czebyszewa. Wielomiany Legendre'a.

W1, U1, K1

5.

Funkcje Bessela pierwszego i drugiego rodzaju.

W1, U1, K1

6.

Transformaty całkowe i transformaty odwrotne. Transformata Fouriera.
Transformata Laplace'a.

W1, U1, K1

7.

Równanie dyfuzji.

W1, U1, K1

8.

Podstawy interpolacji i aproksymacji. Metoda najmniejszych kwadratów.
Wielomiany Lagrange'a. Wielomiany Bernsteina

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

regularny i czynny udział w zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianów
pisemnych

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

regularny i czynny udział w zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianów
pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Matematyka wyższa

Sylabusy
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Wyzwania współczesnej bioﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.1100.5cac67be97d03.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie mechanizmów szkodliwego działania promieniowania słonecznego na tkanki i roli melaniny

C2

Uzyskanie przez studentów wiedzy ze współczesnych metod obrazowania i teranostyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• zna mechanizmy uszkodzeń oka i skóry
generowanych przy udziale światła • zna własności
biomechaniczne i fototoreaktywne melanin i ich wpływ
na komórki upigmentowane • zna i rozumie techniki
obrazowania oraz obrazowania funkcjonalnego oraz
zna ich zastosowania medyczne • zrozumienie czym
zajmuje się radioterapia i jakie narzędzia wykorzystuje
się w onkologii

BMK_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• potraﬁ określić parametry ﬁzjologiczne nowotworu
możliwe do obrazowania w sposób nieinwazyjny •
potraﬁ zdeﬁniować zagrożenia związane z procesami
stymulowanymi światłem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega konieczność współpracy między
kierunkowej w rozwoju współczesnej onkologii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Fotouszkodzenie oka
2. Fotostarzenie i fotokarcinogeneza
3. Mechaniczna rola melaniny w komórkach i tkankach upigmentowanych
4. Fotoreaktywne i fototoksyczne właściwości melaniny
5. Obrazowanie ﬁzjologii nowotworu - teranostyka w bioﬁzyce
6. Współczesna radioterapia guzów nowotworowych
7. Antyoksydanty a nowotwory

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na 6 wykładach i 6 seminariach, dodatkowy wpływ na
ocenę końcowa ma obecność na wszystkich zajęciach; pytania
egzaminacyjne obejmują pytania testowe (test jednokrotnego
wyboru), do zaliczenia mogą przystąpić jedynie studenci, którzy
uzyskali zaliczenie z seminariów

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Bioﬁzyka

Sylabusy
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Matematyczne metody ﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1100.1585052369.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie rachunku różniczko-całkowego, podstaw równań różniczkowych oraz metod wariacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie podstawy rachunku
różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu
zmiennych w zastosowaniu do problemów
biologicznych

BMK_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ przeprowadzić obliczenia
analityczne i numeryczne w zakresie zagadnień
matematyki wyższej i ich zastosowań
do rozwiązywania konkretnych bioﬁzycznych
problemów doświadczalnych i teoretycznych

BMK_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

BMK_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ odpowiedzialnie
realizować zadania przydzielone w zespole,
dostosować własną działalność do realizacji
uzgodnionego wspólnie planu; umie terminowo
wykonać zaplanowane zadanie i rozumie tego
konieczność

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rachunek całkowy wielu zmiennych

W1, U1, K1

2.

Równania różniczkowe

W1, U1, K1

3.

Rachunek wariacyjny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Podstawy ﬁzyki atomowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1100.5cb87a0f94495.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

transfer of knowledge - atomic physics basics

G2

transfer of knowledge - basic achievements and future perspectives

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

structure of atoms and how to study them

BMK_K1_W05,
BMK_K1_W06,
BMK_K1_W07,
BMK_K1_W10

W2

basic current atomic physics experiments

BMK_K1_W07,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

describe in detail basic experiments described during
lectures

BMK_K1_U02,
BMK_K1_U07,
BMK_K1_U12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

describe and analyse ﬁne and hyperﬁne structure of
atoms

BMK_K1_U01,
BMK_K1_U02,
BMK_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

collaboration within a group

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

structure of atoms

W1, U2

2.

experimental methods

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne

conversation with teached shoing understanding of the contents of the
lectures

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

positive mark from written passind exercises test supported by activity at
tutorials

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obligatory presence on tutorials. Student should as a prerequisite has a basic knowledge of quantum mechanics (minimum
one semester course) with understanding of basic ideas.

Sylabusy
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Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5fddc24

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje wiedzą w zakresie chemii, właściwości,
zastosowania i występowania związków
heterocyklicznych.

BMK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

określić znaczenie związków heterocyklicznych dla
zrozumienia procesów biochemicznych

BMK_K1_W02

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

potraﬁ zaproponować powiązania struktury związków
heterocyklicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.
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U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie

BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie na ocenę

BMK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ określić poziomu swojej wiedzy i umiejętności.
Wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady nomenklatury Hantzscha-Widmana dla monocyklicznych i
skondenensowanych układów heterocyklicznych

W1

2.

Kryteria aromatyczności związków heterocyklicznych

W1, U1

3.

Kwasowość, zasadowość i nukleoﬁlowość nasyconych i nienasyconych układów
heterocyklicznych

W1, U1

4.

Reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych monocyklicznych i skondensowanych
układów aromatycznych zawierających jeden lub dwa heteroatomy w układzie

W1, U1

5.

Przykłady naturalnie występujących układów heterocyklicznych zawierających
atom azotu, tlenu, siarki i fosforu.

W2, U1

6.

Metody syntezy monocyklicznych i skondensowanych układów heterocyklicznych

W1

7.

Przykłady aktywności biologicznej związków heterocyklicznych

W2, U1, K1

8.

Przykłady zastosowania związków heterocyklicznych w przemyśle
farmaceutycznym.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Chemia Organiczna

Sylabusy
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Metody bioﬁzyczne w biologii strukturalnej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5cda440

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów podstawowymi i zaawansowanymi metodami bioﬁzycznymi
stosowanymi w badaniach układów biomolekularnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę o tym jakie metody bioﬁzyczne są
odpowiednie w eksperymentalnych badaniach
układów biologicznych o różnej skali

BMK_K1_W11

egzamin pisemny
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zna podstawy bioﬁzycznych metod służących
do badania struktury atomowej i dynamiki
biocząsteczek oraz ich układów

W2

BMK_K1_W09

egzamin pisemny

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ samodzielnie zanalizować i opracować wyniki
pomiarów bioﬁzycznych

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1)Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego małych cząstek
2) Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego białek
3)Spektroskopia Ramana i w podczerwieni
4)Mikroskopia sił atomowych

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego w formie testu
obejmującego zakres wykładu (zaliczenie testu na pozytywną
ocenę wymaga co najmniej 50% dobrych odpowiedzi).
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest
jedna nieobecność usprawiedliwiona nadzwyczajnymi
okolicznościami losowymi lub chorobą. Nie ma możliwości
odrabiania ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu student otrzymuje
końcową ocenę w skali 2-5. Ta końcowa ocena podsumowuje
wyniki uzyskane w trakcie kolokwium wstępnego na danym
ćwiczeniu, pracę na ćwiczeniach oraz sprawozdanie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursów z podstaw ﬁzyki oraz zaliczenie kursu "Metody bioﬁzyczne w biologii I"

Sylabusy
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Genetyka dla bioﬁzyków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.100.5cac67bea071e.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 12, seminarium: 18, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i tematyką genetyki molekularnej

C2

Uświadomienie słuchaczom praktycznego zastosowania genetyki molekularnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna kluczowe zagadnienia genetyki
molekularnej i biochemii

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

student zna podstawowe techniki stosowane
w genetyce molekularnej

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W05,
BMK_K1_W09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujące w laboratoriach badawczych

BMK_K1_W13

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zorganizować swoją pracę laboratoryjną

BMK_K1_U08

raport

U2

przygotować podłoża do hodowli roślin i bakterii

BMK_K1_U08

raport

U3

przeprowadzić samodzielnie eksperymenty technikami
inżynierii genetycznej w oparciu o dostarczone
protokoły

BMK_K1_U08,
BMK_K1_U12

raport

U4

planować eksperymenty oraz zinterpretować uzyskane BMK_K1_U06,
wyniki w oparciu o dane literaturowe
BMK_K1_U07

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje odpowiedzialność za ocenę
zagrożeń wynikających ze stosowanych technik
badawczych i przestrzeganie zasad BHP w trakcie
zajęć laboratoryjnych

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K03

raport

K2

student ma świadomość, jak istotna jest rzetelna
informacja naukowa

BMK_K1_K02

prezentacja

K3

pracy indywidualnej i zespołowej

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K03

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

12

seminarium

18

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziedziczenie cech, prawa Mendla, wprowadzenie do genetyki molekularnej

W1, U2

2.

Budowa DNA i RNA, podstawowe pojęcia związane z replikacją, transkrypcją i
translacją

W1, U2

3.

Regulacja ekspresji genów u prokariontów

W1, U2

4.

Klasy i zasady działania enzymów restrykcyjnych

W1, W2, U2

5.

Reakcja PCR, zasady projektowania starterów oraz wykorzystania narzędzi
bioinformatycznych

W1, W2, U2

6.

Podstawowe techniki stosowane w genetyce molekularnej

W1, W2, U2, U4, K1, K3

7.

Praktyczne wykorzystanie genetyki molekularnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Uzyskanie co najmniej 51% punktów z egzaminu

seminarium

prezentacja

30 minutowa prezentacja z użyciem środków multimedialnych

ćwiczenia

raport

Ocena aktywnego udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych w oparciu o
prowadzony dziennik laboratoryjny.

Sylabusy
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Krystalochemia białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1200.5cac67bea2a39.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą z algebry i geometrii analitycznej
pozwalającą na posługiwanie się podstawowymi
pojęciami związanymi z symetrią i siecią przestrzenną,
w szczególności w układach nieortogonalnych. Opisuje
symetrię i budowę przestrzenną cząsteczek
i kryształów za pomocą parametrów geometrycznych.

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W03,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę
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W2

opisuje metody obliczeniowe niezbędne
do wyznaczenia struktury krystalicznej takie jak
metody rozwiązywania problemu fazowego metodami
MR, MIR, MAD oraz innymi, udokładniania struktury,
obliczania map Pattersona i Fouriera. Dysponuje
wiedzą o możliwościach i ograniczeniach stosowania
metod rentgenowskiej analizy strukturalnej dla
makrocząsteczek.

BMK_K1_W03,
BMK_K1_W06,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

wymienia czynniki ryzyka, zabezpieczenia i zasady
pracy z użyciem promieniowania rentgenowskiego.

BMK_K1_W07,
BMK_K1_W13

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ posługiwać się wynikami badań strukturalnych
makrocząsteczek zawartymi w literaturze oraz bazie
Protein Data Bank. Potraﬁ ocenić wiarygodność
i jakość struktury makrocząsteczki pobranej z Protein
Data Bank.

BMK_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zinterpretować obraz dyfrakcyjny kryształu lub
materiału polikrystalicznego, wyznaczyć jego symetrię
i parametry sieciowe. Potraﬁ zinterpretować mapę
Pattersona oraz różne rodzaje map Fouriera. Dobiera
właściwą metodę do rozwiązania problemu. Potraﬁ
ocenić przydatność wyników badań strukturalnych
w planowanych badaniach i możliwości ich wykonania.

BMK_K1_U04,
BMK_K1_U05,
BMK_K1_U07

zaliczenie na ocenę

K1

ma świadomość gwałtownego przyrostu informacji
strukturalnych i konieczności stałego samokszałcenia
związanego z rozwojem narzędzi do analizy tych
informacji.

BMK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ efektywnie pracować w zespole
kilkuosobowym, dzielić zadania pomiędzy członków
grupy oraz omówić i przedyskutować w grupie
otrzymane wyniki.

BMK_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i metody z zakresu krystalograﬁi geometrycznej oraz
rentgenograﬁi umożliwiające świadome korzystanie z dostępnych w literaturze i
bazach wyników badań krystalograﬁcznych. Krystalizacja białek: czynniki
wpływające na rozpuszczalność białek, techniki krystalizacji, zarodkowanie
kryształów. Synchrotronowe źródła promieniowania rentgenowskiego,
dyfraktometry, pomiary niskotemperaturowe białek. Otrzymywanie i dyfrakcja
promieni rentgenowskich, związek między strukturą a obrazem dyfrakcyjnym.
Metody rozwiązywania struktur: wielokrotne podstawienie izomorﬁczne (MIR),
użycie anomalnego rozpraszania (MAD), podstawienie izomorﬁczne (MR). Mapy
Fouriera i ich interpretacja. Udokładnianie i weryﬁkacja poprawności modelu
struktury, rozdzielczość, czynnik rozbieżności R i Rfree. Korzystanie ze struktur
zdeponowanych w Protein Data Bank.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę Test pisemny, wymagane uzyskanie co najmniej 50% punktów.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Sprawdziany pisemne oraz sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab5d3a0eb

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z teoretyczną i praktyczną wiedzą niezbędną do przygotowania prac licencjackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

podstawowe metody bioﬁzyczne i ich zastosowanie

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W04,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie

główne problemy współczesnej bioﬁzyki

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W10,
BMK_K1_W11

zaliczenie

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07,
BMK_K1_U10,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie

BMK_K1_K02,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać z różnych źródeł informacje dotyczące
praktycznych i teoretycznych aspektów zagadnień
bioﬁzycznych, ich krytycznej analizy i oceny, oraz
przedstawić je w formie pisemnej lub prezentacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i analizy własnych danych
eksperymentalnych oraz danych literaturowych
z zakresu bioﬁzyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

prezentacje założeń, celów, metodyki prac licencjackich

W1, W2, U1

2.

prezentacje i dyskusja otrzymanych wyników i wyciągniętych wniosków w ramach
prac licencjackich

W1, W2, U1, K1

3.

metodologia pisania krótkiej pracy naukowej: struktura, kolejność, zasady pisania;
prezentacja multimedialna

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Czynny udział w zajęciach; 2. Dwie prezentacje (i) założenia, cele i
metody pracy (ii) wyniki i wnioski pracy
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Chemia i struktura kwasów nukleinowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab6017a0f

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu struktury i chemii ﬁzycznej kwasów nukleinowych, w tym cech
odróżniających je od innych makrocząsteczek. Uzyskanie wiedzy umożliwiającej studentom interpretację
parametrów uzyskiwanych w technikach bioﬁzycznych stosowanych w analizie kwasów nukleinowych.
Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej z kwasami nukleinowymi: poznanie zasad przeprowadzania
eksperymentu, opracowania i analizy wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

190 / 206

W1

charakteryzuje budowę chemiczną i strukturalną
kwasów nukleinowych

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

opisuje modyﬁkacje występujące w kwasach
nukleinowych i potraﬁ zdeﬁniować ich funkcje

BMK_K1_W02,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ przedstawić mechanizmy interakcji ligandów
drobnocząsteczkowych i białek z kwasami
nukleinowymi

BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować wykorzystanie podstawowych
technik bioﬁzycznych w analizie kwasów nukleinowych

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U07

zaliczenie

U2

wykorzystuje wybrane narzędzia bioinformatyczne
w analizie struktury kwasów nukleinowych w oparciu
o ich sekwencję

BMK_K1_U03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Chemia nukleotydów. Chemiczne analogi kwasów nukleinowych. Struktura
pierwszo- i drugorzędowa DNA. Helisa: A, B, Z. Typy parowania zasad.
Denaturacja, renaturacja helisy. Trój- i czteroniciowy DNA. Struktury
trzeciorzędowe, skręty i superskręty. Struktury drugorzędowe RNA: spinki, tRNA,
rybozymy. Świat RNA. Modyﬁkacje DNA. Znakowanie kwasów nukleinowych.
Ligandy kwasów nukleinowych: interkalatory, substancje łączące się z DNA w
bruzdach. Drobnocząsteczkowe ligandy wiążące się do RNA, miRNA, siRNA.
Charakterystyka oddziaływań białko-kwas nukleinowy. Wiązanie specyﬁczne i
niespecyﬁczne. Termodynamika oddziaływań. Typowe strukturalne motywy
wiążące w białkach. Schematy rozpoznawanych sekwencji, konserwacja w
ewolucji. Zmiany struktury drugo- i trzeciorzędowej kwasów nukleinowych
wywołane oddziaływaniem białek. Nukleoproteiny: rybosomy, organizacja
chromatyny.

W1, W2, W3

2.

Konﬁguracja i konformacja nukleotydów. Analiza helis A i B DNA metodą
dichroizmu kołowego. Analiza stabilności DNA z wykorzystaniem technik
spektroskopowych i informatycznych. Charakterystyka wiązania interkalatorów do
DNA z wykorzystaniem ﬂuorescencji i anizotropii ﬂuorescencji.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Na ocenę kursu składa się ocena z ćwiczeń (25%) i testu zaliczeniowego
(75%).

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji
zadań oraz przygotowanych raportów z przeprowadzonych doświadczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu biochemia. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Biochemia ﬁzyczna białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.100.5cac67bea82fb.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy umożliwiającej im projektowanie prostych doświadczeń mających na celu
zbadanie stabilności białek oraz zależności pomiędzy strukturą a funkcją białek.

C2

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi z zakresu biochemii ﬁzycznej i zasadami analizy i interpretacji
uzyskiwanych wyników.

C3

Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad projektowania i przeprowadzania
eksperymentu oraz opracowania i analizy wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student wymienia i opisuje techniki służące
do badania struktury białek na różnych poziomach jej
organizacji.

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

wskazać i opisać techniki pomiarowe służące
do określania struktury i stabilności białek oraz
parametrów oddziaływania białko-ligand.

BMK_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

wyjaśnić zależności pomiędzy strukturą a funkcją
białek.

BMK_K1_W09,
BMK_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaproponować metodę do rozwiązania prostego
konkretnego problemu z zakresu biochemii ﬁzycznej
białek.

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

student umie zinterpretować podstawowe parametry
uzyskiwane w wybranych technikach
spektroskopowych, kinetycznych i kalorymetrycznych.

BMK_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej.

BMK_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

student dba o porządek w miejscu pracy oraz
powierzony mu sprzęt.

BMK_K1_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zagadnienia omawiane podczas konwersatoriów:
struktura i własności białek; siły stabilizujące strukturę i oddziaływania
makrocząsteczek biologicznych; własności hydrodynamiczne białek ̶ dyfuzja
translacyjna i rotacyjna, sedymentacja; spektroskopowe metody stosowane w
badaniach strukturalnych białek w roztworze – ﬂuorescencja, dichroizm kołowy,
rozproszenie światła; termodynamiczny i kinetyczny opis oddziaływania białkoligand; stabilność i procesy fałdowania oraz denaturacji białek.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Ćwiczenia laboratoryjne:
wyznaczanie wielkości i kształtu cząsteczek białek w roztworze przy użyciu
anizotropii ﬂuorescencji; badania oddziaływania białko-ligand przy użyciu
pomiarów ﬂuorescencji; wyznaczanie struktury drugorzędowej białek poprzez
pomiary dychroizmu kołowego; zastosowanie wygaszania ﬂuorescencji w
badaniach zmian strukturalnych białek; badania procesów fałdowania i
denaturacji białek; pomiary kinetyki oddziaływania białko-ligand z zastosowaniem
metody zatrzymanego przepływu; czasowo-rozdzielcze pomiary ﬂuorescencji w
badaniach dynamiki zmian strukturalnych białek, pomiary odległości w
cząsteczkach białek z wykorzystaniem rezonansowego transferu energii FRET.

W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie sprawozdań i uzyskanie
pozytywnej oceny.

ćwiczenia

zaliczenie

konwersatorium

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecność i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach oraz ocen uzyskanych z kolokwiów
śródsemestralnych. Końcowa ocena z przedmiotu to średnia ważona ocen
zaliczenie na ocenę
z konwersatoriów (30%) oraz z kolokwium zaliczeniowego (70%). W
przypadku gdy przynajmniej jedna składowa zostanie oceniona
negatywnie ocena końcowa jest również negatywna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Biochemia. Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Fotochemia w biologii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab6085203

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z rolą fotochemii i fotoﬁzyki w naturalnych procesach biologicznych oraz możliwością
wykorzystania reakcji fotochemicznych i procesów fotoﬁzycznych w ochronie środowiska, proﬁlaktyce,
diagnostyce i terapii oraz w innych zastosowaniach biomedycznych i materiałowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe informacje dotyczace procesów
fotoﬁzycznych i reakcji fotochemicznych istotnych dla
środowiska i wybranych układów biologicznych.

BMK_K1_W02

zaliczenie pisemne

BMK_K1_U05,
BMK_K1_U06,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

esej, prezentacja

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z literatury naukowej poświęconej roli
fotochemii w biologii i medycynie. Student potraﬁ
połączyć wiedzę z zakresu fotochemii i biologii oraz
pracować w zespołach interdyscyplinarnych w tym
zakresie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów scharakteryzować procesy
fotochemiczne istotne dla środowiska
(zanieczyszczenia i ochrona) oraz ochrony zdrowia
(proﬁlaktyka, diagnostyka, terapia). Student jest
gotów uzasadnić i propagować ideę wykorzystania
alternatywnych źródeł energii a w szczególności
problemów dotyczących magazynowania i konwersji
energii słonecznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Światło i życie. Konwersja energii słonecznej. Podstawy fotoﬁzyki i fotochemii.
Fotosynteza. Widzenie, fototaksja, biologiczne fotorytmy. Widzenie i fototaksja.
Fotochemiczne uszkodzenia w organizmach żywych: fotokancerogenność,
fotostarzenie, fotoalergie. Elementy fotomedycyny: fotodiagnostyka, fototerapia,
fotochemioterapia, fotoinaktywacja mikroorganizmów, fotoochrona, fotostabilność
i fotochemia farmaceutyków. Elementy fotochemii środowiska. Bioluminescencja.

W1, U1, K1

Sylabusy

197 / 206

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

zaliczenie na ocenę

konwersatorium

zaliczenie pisemne, esej, prezentacja

zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Pracownia licencjacka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.1200.5ca7569915609.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 100

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z odpowiednią metodyką i wykonanie badań laboratoryjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia związane z tematyką pracy

BMK_K1_W01,
BMK_K1_W04,
BMK_K1_W08,
BMK_K1_W09,
BMK_K1_W10,
BMK_K1_W11

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować metodykę wykorzystywaną w pracy

BMK_K1_U01,
BMK_K1_U02,
BMK_K1_U03,
BMK_K1_U04,
BMK_K1_U05,
BMK_K1_U09

U2

zinterpretować dane doświadczalne, opracować je
statystycznie i przedstawić graﬁcznie

BMK_K1_U07,
BMK_K1_U09

zaliczenie

indywidualnie lub w zespole wykonać doświadczenia
i pomiary zaplanowane wraz z opiekunem

BMK_K1_U01,
BMK_K1_U02,
BMK_K1_U03,
BMK_K1_U04,
BMK_K1_U05,
BMK_K1_U07,
BMK_K1_U08,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U12

zaliczenie

zaliczenie

zaliczenie

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

obrony swoich wniosków i danych doświadczalnych

BMK_K1_K01,
BMK_K1_K02,
BMK_K1_K03,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

K2

samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu
postawionego w pracy

BMK_K1_K02,
BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

100

przeprowadzenie badań empirycznych

120

przygotowanie raportu

15

analiza i przygotowanie danych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zapoznanie się z technikami i metodami stosowanymi w planowanej pracy

W1, U1, K2

2.

zaplanowanie w konsultacji z opiekunem prac eksperymentalnych, wykonanie
doświadczeń

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji opiekuna, analiza
danych z literatury lub wyników eksperymentu.
Rodzaj zajęć
pracownia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie wyników pracy doswiadczalnej lub teoretycznej
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Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMKS.1200.5cb42aa95c9af.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicją produktu nanotechnologii.

C2

Uświadomienie słuchaczom zakresu zastosowania nanotechnologii w przemyśle.

C3

Omówienie istniejących zastosowań nanotechnologii w biologii i medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

klasyczne i kwantowe teorie wyjaśniające własności
materiałów w skali nano

BMK_K1_W07

zaliczenie ustne

W2

zależności pomiędzy strukturą, a własnościami
i funkcją zaawansowanych materiałów i nanostruktur
w kontekście ich zastosowań w przemyśle, biologii
i medycynie

BMK_K1_W07

zaliczenie ustne

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie ustne

BMK_K1_K04,
BMK_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znaleźć i dobrać źródła informacji, dokonać oceny
i syntezy informacji z zakresu nauki o materiałach
w kontekście ich zastosowań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej uzupełniania
w związku z dynamicznym rozwojem nauki
o materiałach i nanotechnologii w kontekście ich
zastosowań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozróżnienie miedzy technologią a nanotechnologią, cechy produktu
wytworzonego metodami nanotechnologii

W1, W2, U1, K1

2.

Nanotechnologiczne materiały inżynierskie

W1, W2, U1, K1

3.

Nanocząstki i ich zastosowania, w tym zjawiska SERS i TERS

W1, W2

4.

Elektronika krzemowa CMOS, SOI i technologie hybrydowe, elektronika
monomolekularna

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy ﬁzyki fazy skondensowanej I, Metody badania materiałów, Mechanika kwantowa, Podstawy ﬁzyki:
Elektromagnetyzm i optyka, Podstawy ﬁzyki: Mechanika, Podstawy ﬁzyki: Termodynamika, Wstęp do nauki o materiałach i
nanotechnologii, Elementy ﬁzyki statystycznej

Sylabusy
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Praktikum pisania pracy licencjackiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
bioﬁzyka molekularna i komórkowa

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBMK00S.1200.5cac67beadcf5.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje z promotorem: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady pisania krótkiej pracy naukowej, jej strukturę,
wykorzystanie własnych wyników, sposób
wykorzystania literatury

BMK_K1_W14

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

przedstawić własne wyniki badań i przeprowadzić
analizę danych literaturowych

U1

BMK_K1_U06,
BMK_K1_U07,
BMK_K1_U09,
BMK_K1_U11,
BMK_K1_U12

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konsultacje z promotorem

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

konsultacje, przedstawianie kolejnych etapów pracy według instrukcji opiekuna,
analiza danych z literatury lub wyników eksperymentu.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praca własna studenta w konsultacji z opiekunem pracy
Rodzaj zajęć
konsultacje z
promotorem

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie pracy licencjackiej
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Załącznik nr 188 do uchwały nr 58/VI/2020
Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2020 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Kierunek:

biotechnologia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2019/20
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

7

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

13

Sylabusy

20
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Nazwa kierunku:

biotechnologia

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 70%
Nauki chemiczne

10%

Nauki ﬁzyczne

5%

Językoznawstwo

5%

Matematyka

5%

Filozoﬁa

2%

Nauki prawne

2%

Informatyka

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Z wyjątkiem niektórych podstawowych modułów kształcenia (matematyka, chemia, ﬁzyka), które stanowią niezbędną bazę
dla wszystkich nauk przyrodniczych, program studiów na kierunku biotechnologia różni się zasadniczo od studiów o podobnie
zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia się (biologia, biochemia). Biotechnologia jest nauką interdyscyplinarną
wykorzystującą wiedzę z biochemii, biologii komórki, mikrobiologii, genetyki molekularnej, immunologii czy bioﬁzyki, stąd w
programie studiów duży nacisk położono na te kierunkowe przedmioty, zaliczane do kanonu biologii eksperymentalnej.
Wykłady i ćwiczenia w obrębie tej grupy przedmiotów prowadzone dla studentów biotechnologii podkreślają związki tych
specjalności naukowych z biotechnologią. Dużym walorem programu jest wysoki poziom kształcenia w zakresie statystyki,
bioinformatyki oraz modelowania molekularnego biocząsteczek. Znaczącą grupę przedmiotów wśród przedmiotów
obowiązkowych i fakultatywnych stanowią przedmioty specjalistyczne z różnych działów biotechnologii: biotechnologii roślin,
biotechnologii medycznej, biotechnologii przemysłowej, w tym unikatowe w skali Polski, takie jak: Inżynieria białka,
Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej, Planowanie i prowadzenie procesu
biotechnologicznego na przykładzie produkcji piwa, czy Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód i
oczyszczania ścieków. Wszystkie kursy kierunkowe i specjalistyczne prowadzone są przez pracowników, których działalność
naukowa jest ściśle związana z prowadzonymi kursami. Program studiów uzupełniają kursy istotne dla społecznego rozwoju
studentów biotechnologii, dotyczące zagadnień bioetycznych i prawnych. Duży nacisk położono też na naukę języka

Charakterystyka kierunku
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angielskiego. Studenci uczestniczą przez 4 semestry w lektoratach wybierając poziom kształcenia odpowiadający ich
umiejętnościom. Absolwenci osiągają co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oprócz
jednego przedmiotu obowiązkowego w języku angielskim: Introduction to medical biotechnology, studenci mogą
uczestniczyć w kilku kursach do wyboru prowadzonych w tym języku. Uczestnikom wielu kursów zaleca się literaturę w
języku angielskim. Przygotowanie pracy dyplomowej wymaga czytania specjalistycznej literatury, głównie w języku
angielskim. Studia na kierunku biotechnologia wyróżniają się dużą liczbą zajęć laboratoryjnych i konwersatoryjnych, co
pozwala na ścisłe łączenie wiedzy teoretycznej studentów z ich umiejętnościami praktycznymi. Kulminacyjnymi elementami
programu studiów, które weryﬁkują osiągnięcie przez studentów większości zakładanych efektów uczenia się, są:
seminarium licencjackie i pracownia licencjacka. Seminaria licencjackie w dużym stopniu poświęcone są tematyce
biotechnologicznej. Pracownia licencjacka służy opanowaniu technik wykorzystywanych w biotechnologii, a projekty
badawcze, w których uczestniczą studenci i które stanowią podstawę ich prac licencjackich, mają silnie zarysowany aspekt
biotechnologiczny. Wszystkie prace licencjackie na kierunku biotechnologia to wynik prac doświadczalnych. Tematyka
większości z nich jest ściśle związana z projektami badawczymi prowadzonymi przez poszczególne grupy badawcze
Wydziału, co zapewnia pracom dyplomowym wysoki poziom merytoryczny i nowatorstwo.
Podsumowując: program studiów na kierunku biotechnologia kładzie silny nacisk na molekularne mechanizmy procesów
zachodzących w żywych organizmach, co odróżnia go od programu na kierunku biologia, oraz na możliwości praktycznego
wykorzystania tej wiedzy dla poprawy jakości życia człowieka, co odróżnia go zarówno od programu na kierunku biologia, jak
i na kierunku biochemia.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku biotechnologia w pełni wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została przedstawiona
w dokumencie „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014-2020” w następujący sposób: „Uniwersytet Jagielloński,
czerpiąc z bogactwa wielowiekowej tradycji, zachowując dziedzictwo pokoleń, wytycza nowe kierunki rozwoju myśli poprzez
najwyższej jakości badania i nauczanie oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki medycznej w ratowaniu i
podtrzymywaniu wartości, jakimi są życie i zdrowie; w atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje ze
społeczeństwem oraz kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie.”
W tym samym dokumencie czytamy, że nadrzędnymi wartościami UJ są: prawda, odpowiedzialność, życzliwość,
sprawiedliwość, rzetelność i tolerancja, a wśród nadrzędnych celów Uczelni wymieniane są integracja działalności
Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych oraz najwyższa jakość nauczania.
Przyjęcie nowoczesnego programu i nowoczesnych sposobów nauczania oraz nacisk na wysoką jakość kształcenia przez
specjalistów w swoich dziedzinach oraz łączenie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi są w pełni zgodne z tą
strategią, a także umożliwiają osiąganie założonych programem studiów efektów uczenia się. W programie studiów nie
brakuje też treści kształtujących postawy studentów zgodne z misją UJ – wrażliwości, otwartości i odpowiedzialności.

Cele kształcenia
1. Uzyskanie ugruntowanych podstaw nauk ścisłych w tym matematyki, ﬁzyki, chemii i bioinformatyki oraz zaawansowanej
wiedzy dotyczącej procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym.
2. Zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska a także z zakresu
biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin i biotechnologii przemysłowej.
3. Uzyskanie umiejętności posługiwania się standardowymi metodami i technikami badawczymi biologii molekularnej,
biochemii i immunochemii oraz wiedzy na temat możliwości i ograniczeń poszczególnych metodbiotechnologii przemysłowej.
4. Uzyskanie umiejętności obsługi wybranej aparatury rutynowo stosowanej w laboratoriach badawczych poszczególnych
metod.
5. Osiągnięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz ich krytycznej analizy i interpretacji zgodnie z
zasadami nauk doświadczalnych.
6. Osiągnięcie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego i wzbogacenie słownictwa o fachową terminologię niezbędną do korzystania z literatury naukowej w języku
angielskim z zakresu biologii i biotechnologii.
7. Poznanie zasad etyki zawodowej i uświadomienie sobie problemów bioetycznych towarzyszących rozwojowi
biotechnologii.
8. Wyrobienie nawyku ustawicznego kształcenia się i przygotowanie do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych
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a także do pracy w zespole.
9. Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Biotechnologia często wskazywana jest jako nauka, która zdominuje XXI wiek. Produkty nowoczesnej biotechnologii to m.in.
leki nowych generacji (biofarmaceutyki), nowoczesne testy diagnostyczne, technologie oparte na inżynierii genetycznej,
komórkowej i tkankowej otwierające nowe ścieżki medycyny regeneracyjnej i możliwości walki z chorobami cywilizacyjnymi.
Biotechnologia dostarcza także nowatorskich rozwiązań dla rolnictwa i dla ochrony środowiska, m.in. dzięki biopaliwom i
metodom eliminacji zanieczyszczeń z wody, gleby i powietrza. Polska aspiruje do grona krajów o gospodarce opartej na
nowoczesnych technologiach, stąd potrzeba kształcenia wysokiej klasy specjalistów-biotechnologów. Kierunek
biotechnologia został utworzony w 1995 r. i od tego czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów szkół
średnich.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się na kierunku biotechnologia zakładają zdobycie zaawansowanej wiedzy z biotechnologii i nauk pokrewnych
oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania, co umożliwia absolwentom podjęcie studiów magisterskich lub podjęcie
pracy w laboratoriach badawczych i ﬁrmach biotechnologicznych. Absolwent posiada także umiejętności i kompetencje
ważne w wielu dziedzinach życia społecznego: nawyk ustawicznego kształcenia się, krytycyzm wobec zdobytych informacji,
bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i umiejętność pracy w zespole.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone na Wydziale Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii mają w dużej mierze charakter podstawowy i
dotyczą molekularnych mechanizmów procesów ﬁzjologicznych i patologicznych zachodzących zarówno u bakterii jak i u
organizmów eukariotycznych. Zarówno tematyka badań jak i warsztat metodyczny leżą u podstaw rozwoju biotechnologii.
Obok badań podstawowych prowadzone są prace o charakterze biotechnologicznym dotyczące przede wszystkim
biotechnologii mikroorganizmów, biotechnologii roślin, inżynierii białek, inżynierii komórkowej i tkankowej oraz biotechnologii
medycznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wszystkie zajęcia dydaktyczne (w tym także podstawowe, jak matematyka, ﬁzyka, chemia) prowadzone są przez
specjalistów (głównie profesorów i adiunktów) kierujących badaniami lub uczestniczących w badaniach naukowych z zakresu
nauczanej dyscypliny. Program studiów oferuje wiele zajęć fakultatywnych ściśle związanych z tematyką badawczą i pracami
aplikacyjnymi prowadzonymi na Wydziale. Ogromna większość prac dyplomowych powstaje dzięki realizacji przez studentów
tematów badawczych stanowiących fragmenty większych projektów naukowych prowadzonych w poszczególnych zespołach
badawczych. Studenci uczestniczą zatem w prowadzeniu autentycznych badań naukowych, co stanowi najściślejszy możliwy
związek między nauką a nauczaniem.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział mieści się w nowoczesnym budynku na terenie III Kampusu UJ i posiada trzy atrybuty niezbędne do zapewnienia
wysokiego poziomu edukacji na kierunkach biotechnologicznych, czyli swobodny dostęp do: (i) literatury naukowej, (ii)
nowoczesnej aparatury, (iii) bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.
Studenci i pracownicy WBBiB korzystają z biblioteki nauk przyrodniczych, której dużą część zbiorów stanowią stale
uzupełniane podstawowe i specjalistyczne podręczniki z biologii komórki, biochemii, bioﬁzyki i biotechnologii. Biblioteka
prenumeruje wiele ważnych czasopism zagranicznych, w tym 15 tytułów z zakresu biotechnologii.
Wydział dysponuje 12 laboratoriami dydaktycznymi wyposażonymi w nowoczesną aparaturę o proﬁlu odpowiednim do typu
prowadzonych zajęć. Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych korzystają rutynowo m.in. z mikroskopów, wirówek,
spektrofotometrów, czytników mikropłytek, aparatów do elektroforezy białek i DNA, wytrząsarek, komór z laminarnym
przepływem powietrza, bioreaktorów laboratoryjnych itp. W trakcie prowadzenia projektów dyplomowych studenci mają
dostęp do unikatowej, wysokiej klasy aparatury znajdującej się w laboratoriach badawczych WBBiB, umożliwiającej
stosowanie technik wykorzystywanych w biotechnologii.
Infrastruktura teleinformatyczna WBBiB obsługuje ponad 500 urządzeń sieciowych, w tym ponad 250 komputerów
podłączonych do sieci LAN i ok. 180 urządzeń wykorzystujących łączność bezprzewodową. Wydział posiada 5 pracowni
komputerowych oraz blisko 30 komputerów przenośnych, które mogą być wykorzystywane w czasie zajęć dydaktycznych w
dowolnej sali na terenie Wydziału. W procesie dydaktycznym stosowane są również metody zdalnego nauczania, które
wykorzystują uniwersytecką platformę e-learningową Pegaz.
Architektura budynku Wydziału umożliwia studiowanie osobom z niepełnosprawnościami.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0512

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Trzon programu studiów stanowią: grupa przedmiotów podstawowych, do której można zaliczyć matematykę, ﬁzykę,
chemię, użytkowe programy komputerowe, statystykę (obowiązkowe: 630 godz., 45 ECTS), grupa przedmiotów
kierunkowych obejmująca takie kursy jak np. biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka molekularna,
immunologia, bioﬁzyka (obowiązkowe: 820 godz., 58 ECTS) oraz grupa przedmiotów specjalistycznych obejmująca kursy z
różnych dziedzin biotechnologii: biotechnologii roślin, biotechnologii medycznej i biotechnologii przemysłowej (obowiązkowe:
343 godz., 25 ECTS). Program uzupełniają przedmioty bioinformatyczne (obowiązkowe: 60 godz., 5 ECTS), przedmioty
humanistyczne i lektorat. Przedmiotami wieńczącymi całe studia są: seminarium licencjackie (30 godz., 3 ECTS) i pracownia
licencjacka (120 godz., 10 ECTS), których efektem są prace dyplomowe.
Wśród przedmiotów podstawowych i kierunkowych przeważają przedmioty obowiązkowe. Istnieją jednak wśród nich grupy
przedmiotów, w których studenci mogą wybrać jeden z dwóch oferowanych kursów:
1. W pierwszym semestrze (I rok studiów) studenci, którzy na wcześniejszym etapie edukacji opanowali wiedzę i
umiejętności planowane jako efekty kursu Użytkowe programy komputerowe (co potwierdzają zdaniem testu przed
rozpoczęciem kursu), mogą w zamian wybrać kurs Programy użytkowe w systemie GNU/Linux. W przeciwnym wypadku
muszą uczestniczyć w kursie Użytkowe programy komputerowe.
2. W czwartym semestrze (II rok studiów) studenci muszą wybrać jeden z dwóch kursów: Wprowadzenie do ﬁzjologii
człowieka (ćwiczenia) albo Podstawy ﬁzjologii człowieka (ćwiczenia i konwersatorium).
3. W piątym semestrze (III rok studiów) studenci muszą wybrać jeden z dwóch kursów: Pracownia inżynierii genetycznej albo
Biochemia kwasów nukleinowych.
W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów studenci wybierają także dowolne przedmioty o charakterze podstawowym
lub kierunkowym (tzw. kursy ogólnouniwersyteckie) z szerokiej oferty Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym z oferty Wydziału
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, WBBiB) (50 godz., 5 ECTS).
Podczas trzech ostatnich semestrów studiów studenci wybierają fakultatywne przedmioty kierunkowe i specjalistyczne
oferowane przez WBBiB (135 godz., 13 ECTS).
Wśród obowiązkowych przedmiotów bioinformatycznych znajduje się kurs Bioinformatyka I. W zależności od swoich
zainteresowań studenci mogą wybierać kurs mały (30 godz., 3 ECTS) albo kurs zaawansowany (60 godz., 5 ECTS).
Studenci mogą także wybierać poziom lektoratu języka angielskiego. Absolwenci kierunku Biotechnologia muszą znać język
angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeśli podejmując studia posługują się
językiem angielskim na tym lub wyższym poziomie, mogą wybrać lektorat na poziomie C1 lub C2 lub wybrać lektorat z
innego języka obcego. Studenci doskonalą umiejętności językowe podczas czterech pierwszych semestrów studiów (120
godz., 9 ECTS).
W grupie przedmiotów humanistycznych (80 godz., 7 ECTS) studenci uczestniczą w jednym obowiązkowym kursie z bioetyki,
wybierają pomiędzy dwoma różnymi kursami dotyczącymi prawa własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej
oraz Intellectual property and ethics in biosciences, a także mają obowiązek uczestniczyć w dowolnie wybranym kursie z
dyscyplin humanistycznych (30 godz., 3 ECTS).
W ostatnim semestrze studiów studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, wybierają promotora swojej pracy
licencjackiej oraz laboratorium, w którym chcieliby pracować nad projektem licencjackim. W wybranym laboratorium
odbywają zajęcia Pracownia licencjacka. Studenci wybierają także proﬁl (jeden z pięciu oferowanych) seminarium
licencjackiego.
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Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

187

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

185

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

5

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

7

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2628

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Studenci mają obowiązek odbycia nieodpłatnych, 4-tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz. lekcyjnych
(ok. 110 godz. zegarowych, 5 punktów ECTS). Plan studiów zakłada odbycie praktyk w okresie wakacyjnym po drugim roku
studiów, ale studenci mogą zaliczyć je także w innym terminie. Studenci samodzielnie organizują swoje praktyki, ale w
sekretariacie ds. studenckich mogą uzyskać informacje o możliwych miejscach odbywania praktyk. Do miejsc tych należą
przede wszystkim polskie laboratoria naukowe i diagnostyczne oraz ﬁrmy biotechnologiczne. Jako praktyki zawodowe
zaliczane są również staże Erasmus+ Praktyki oraz inne zagraniczne staże wakacyjne. Praktyki zawodowe są elementem
pozwalającym na konfrontację studentów z rynkiem pracy i na poznanie laboratoriów innych niż macierzyste. Studenci
prowadzą dziennik praktyk, który, podpisany przez opiekuna praktyk, stanowi podstawę do ich zaliczenia (bez oceny).

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest zdanie końcowego pisemnego egzaminu
licencjackiego obejmującego pytania testowe (z mniejszą wagą) i otwarte (z większą wagą) dotyczące zagadnień z
większości obowiązkowych przedmiotów oraz kwestii interdyscyplinarnych. Przeważają pytania z biochemii, biologii komórki,
genetyki molekularnej oraz z mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
licencjackiego jest spełnienie wszystkich poniżej opisanych warunków, tj.:
• zdobycie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS
• zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym wszystkich zajęć fakultatywnych wybranych przez
studenta
• odbycie praktyki zawodowej
• udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (zdanie egzaminu kończącego lektorat lub przedstawienie odpowiedniego certyﬁkatu)
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• złożenie pracy licencjackiej wraz z dwoma recenzjami zawierającymi pozytywne oceny
Praca licencjacka jest wynikiem realizacji projektu badawczego zawierającego elementy biotechnologiczne prowadzonego w
ramach pracowni licencjackiej pod opieką promotora. Praca stanowi opracowanie wyników samodzielnie przeprowadzonych
doświadczeń poprzedzone naukowym wprowadzeniem, oraz opatrzone opisem metod i dyskusją uwzględniającą najnowsze
dane literaturowe.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BTE_K1_W01

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu analizy funkcji, rachunku
macierzowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego na poziomie koniecznym do
matematycznego opisu zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych

P6S_WG

BTE_K1_W02

Absolwent zna i rozumie elementy statystyki i teorii błędów konieczne do analizy
danych eksperymentalnych

P6S_WG

BTE_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – kluczowe zagadnienia w
zakresie najważniejszych działów chemii nieorganicznej i organicznej

P6S_WG

BTE_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – zagadnienia ﬁzyki klasycznej
oraz ﬁzyki współczesnej potrzebne do zrozumienia zjawisk ﬁzycznych oraz metod
eksperymentalnych stosowanych w badaniach procesów biologicznych istotnych w
biotechnologii i naukach pokrewnych

P6S_WG

BTE_K1_W05

Absolwent zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu bioﬁzyki oraz chemii
ﬁzycznej potrzebne do rozumienia ﬁzycznych i ﬁzykochemicznych podstaw procesów
biologicznych i biotechnologicznych

P6S_WG

BTE_K1_W06

Absolwent zna i rozumie kluczowe pojęcia ewolucjonizmu

P6S_WG

BTE_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – zagadnienia z zakresu biologii
komórki, szczególnie dotyczące zależności między budową a funkcjonowaniem
komórek prokariotycznych i eukariotycznych oraz budowy, funkcjonowania i
współdziałania struktur wewnątrzkomórkowych

P6U_W, P6S_WG

BTE_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – pojęcia, zjawiska i procesy z
zakresu biochemii, szczególnie biochemii strukturalnej, enzymologii, metabolizmu,
sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej oraz procesy związane z przepływem
P6U_W, P6S_WG
informacji genetycznej a także najważniejsze metody (w tym metody instrumentalne)
jakościowej i ilościowej analizy substancji biochemicznych

BTE_K1_W09

Absolwent zna i rozumie pojęcia i procesy z zakresu genetyki klasycznej oraz, w
zaawansowanym stopniu, z genetyki molekularnej a także metody inżynierii
genetycznej niezbędne dla rozwoju nowoczesnej biotechnologii

P6U_W, P6S_WG

BTE_K1_W10

Absolwent zna i rozumie teoretyczne podstawy nowoczesnych metod ﬁzycznych
wykorzystywanych do badania własności strukturalnych makrocząsteczek (głównie
białek i kwasów nukleinowych) oraz do badania ich wzajemnych oddziaływań

P6S_WG

BTE_K1_W11

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – zagadnienia z zakresu
mikrobiologii obejmujące aspekty klasyﬁkacji mikroorganizmów, ich ﬁzjologię i
patogenność oraz dotyczące mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii

P6U_W, P6S_WG

BTE_K1_W12

Absolwent zna i rozumie pojęcia, zjawiska i procesy z zakresu ﬁzjologii roślin i, w
zaawansowanym stopniu, biotechnologii roślin

P6U_W, P6S_WG

BTE_K1_W13

Absolwent zna i rozumie pojęcia, zjawiska i procesy z zakresu ﬁzjologii człowieka;
rozumie jak w zintegrowany sposób funkcjonują poszczególne układy organizmu
człowieka

P6U_W, P6S_WG

BTE_K1_W14

Absolwent zna i rozumie pojęcia i procesy z zakresu immunologii istotne dla rozwoju
biotechnologii medycznej

P6S_WG

BTE_K1_W15

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady modelowania molekularnego oraz podstawy
bioinformatycznej analizy sekwencji aminokwasowych oraz nukleotydowych

P6S_WG

BTE_K1_W16

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – podstawy przemysłowych
procesów biotechnologicznych, w tym wykorzystujących mikroorganizmy oraz
służących ochronie środowiska

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK
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Kod

Treść

PRK

BTE_K1_W17

Absolwent zna i rozumie dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii oraz techniki i
narzędzia badawcze stosowane w różnych subdyscyplinach biotechnologii (inżynieria
genetyczna i inżynieria białek, biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna i
diagnostyczna)

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

BTE_K1_W18

Absolwent zna i rozumie kluczowe pojęcia bioetyki oraz dylematy bioetyczne
związane z rozwojem biotechnologii

P6S_WK

BTE_K1_W19

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

P6S_WK

BTE_K1_W20

Absolwent zna i rozumie zasady BHP umożliwiające bezpieczną pracę w laboratorium
biotechnologicznym i pokrewnych, np. chemicznym, biochemicznym,
mikrobiologicznym

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

BTE_K1_U01

Absolwent potraﬁ stosować nowoczesne techniki i narzędzia badawcze w zakresie:
biochemii, genetyki molekularnej, biologii komórki, mikrobiologii

P6U_U, P6S_UW

BTE_K1_U02

Absolwent potraﬁ wskazać klasyczne i innowacyjne metody i techniki dla rozwiązania
zagadnień związanych z biotechnologią

P6U_U, P6S_UW

BTE_K1_U03

Absolwent potraﬁ obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w
laboratoriach biotechnologicznych i pokrewnych

P6S_UW

BTE_K1_U04

Absolwent potraﬁ wlaściwie dobrać i przeprowadzić obliczenia matematyczne,
chemiczne i statystyczne niezbędne do zaplanowania doświadczeń naukowych z
biotechnologii i nauk pokrewnych oraz analizy ich wyników

P6U_U, P6S_UW

BTE_K1_U05

Absolwent potraﬁ analizować literaturę naukową z zakresu współczesnej
biotechnologii w języku polskim i czytać ze zrozumieniem teksty naukowe w języku
angielskim

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U06

Absolwent potraﬁ przeszukiwać bazy danych szczególnie istotne w badaniach z
zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, stosować podstawowe techniki
bioinformatycznej analizy wyszukanych danych oraz syntetycznie opracowywać
wyniki takiej analizy

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U07

Absolwent potraﬁ dobrać i wykorzystać programy komputerowe do modelowania
molekularnego w celu rozwiązania problemów dotyczących struktury i funkcji
biocząsteczek

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U08

Absolwent potraﬁ wykorzystywać typowe programy komputerowe, w tym edytory
tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji
multimedialnych w celu dokumentowania własnej pracy i przygotowywania
prezentacji z biotechnologii i nauk pokrewnych

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U09

Absolwent potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia naukowe pod
kierunkiem promotora, opracować i zinterpretować wyniki doświadczeń opierając się
o literaturę przedmiotu

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U10

Absolwent potraﬁ przygotować pisemne opracowanie naukowe wyników własnych
doświadczeń prowadzonych w ramach projektu licencjackiego (biotechnologicznego
lub z nauk pokrewnych) uwzględniające aktualną światową wiedzę w temacie badań

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U11

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w debacie naukowej posługując się fachową
terminologią z zakresu biologii i biotechnlogii oraz wykazując krytycyzm i
umiejętność bronienia swojego stanowiska

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

BTE_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać z innymi osobami podczas wykonywania prac
zespołowych szczególnie o charakterze badań biotechnologicznych

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

BTE_K1_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i prawidłowo zaplanować etapy
uczenia się szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych w tym biotechnologii

BTE_K1_U14

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego mając słownictwo wzbogacone
o fachową terminologię niezbędną do czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce
biotechnologicznej i pokrewnej, w tym wybranych artykułów naukowych oraz
instrukcji dotyczących prowadzenia doświadczeń i obsługi urządzeń laboratoryjnych

PRK

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BTE_K1_K01

Absolwent jest gotów do do podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania
wiedzy kierunkowej z biotechnologii i nauk pokrewnych

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KO

BTE_K1_K02

Absolwent jest gotów do pracy indywidualnej i zespołowej ze świadomością
konieczności systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi
długofalowy charakter

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KO

BTE_K1_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego rozstrzyganie dylematów bioetycznych, z
jakimi może spotkać się jako biotechnolog

P6S_KO

BTE_K1_K04

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny zdobywanych informacji i do zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P6U_K, P6S_KK

BTE_K1_K05

Absolwent jest gotów do do dzielenia się wiedzą z biotechnologii i nauk pokrewnych
ze społeczeństwem w poczuciu obowiązku do zajmowania stanowiska opartego na
rzetelnej wiedzy podczas debat publicznych

P6S_KO

BTE_K1_K06

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etosu zawodowego ze świadomością
znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KO

BTE_K1_K07

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w poczuciu
odpowiedzialności za powierzany sprzęt i szacunku do pracy własnej i innych

P6S_KO

BTE_K1_K08

Absolwent jest gotów do pogłębiania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, gdyż
rozumie jej znaczenie dla rozwoju społecznego jednostki

P6U_K, P6S_KK

BTE_K1_K09

Absolwent jest gotów do brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych szczególnie w zakresie działań w biotechnologii i naukach
pokrewnych

P6S_KK, P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3
ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać
kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny
kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, ﬁlozoﬁi, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i
wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i
Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach
fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3.
W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów
przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch
wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia ogólna i nieorganiczna

90

6,0

egzamin

O

Chemia organiczna

75

6,0

egzamin

O

Genetyka – wykłady

30

2,0

egzamin

O

Matematyka

75

6,0

egzamin

O

Zarys ewolucjonizmu

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB

5

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

5

-

zaliczenie

O

Matematyka – zajęcia wyrównawcze

36

2,0

zaliczenie

F

Genetyka – ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa A Użytkowe programy komputerowe

O

student wybiera jeden z dwóch przedmiotów
Użytkowe programy komputerowe

45

3,0

zaliczenie

F

Programy użytkowe w systemie GNU/Linux

45

3,0

zaliczenie

F

Grupa B Język angielski

O

student wybiera poziom lektoratu
Język angielski - poziom B2

30

2,0

zaliczenie

F

Język angielski - poziom C1

30

2,0

zaliczenie

F

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3
ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać
kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny
kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, ﬁlozoﬁi, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i
wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i
Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach
fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3.
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W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów
przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch
wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia strukturalna i enzymologia

45

3,0

egzamin

O

Bioetyka

30

2,0

zaliczenie

O

Chemia ﬁzyczna

75

5,0

zaliczenie

O

Chemia organiczna

45

2,0

zaliczenie

O

Fizyka I

60

5,0

egzamin

O

Podstawy biologii komórki

45

4,0

egzamin

O

Statystyka

45

3,0

egzamin

O

Wstęp do biotechnologii

20

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Poprawna polszczyzna w praktyce

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin
w biotechnologii

15

1,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa C Język angielski

O

student wybiera poziom lektoratu
Język angielski - poziom B2

30

2,0

zaliczenie

F

Język angielski - poziom C1

30

2,0

zaliczenie

F

Grupa K Inżynieria komórkowa

F

student może wybrać wersję językową kursu
Wybrane metody inżynierii komórkowej I

30

3,0

zaliczenie

F

Selected Methods of Cell Engineering

30

3,0

zaliczenie

F

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3
ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać
kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny
kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, ﬁlozoﬁi, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i
wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i
Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach
fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3.
W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów
przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch
wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia

135

10,0

egzamin

O

Biotechnologia dla środowiska

25

2,0

zaliczenie

O

Fizyka II – elementy ﬁzyki współczesnej

60

5,0

egzamin

O

Mikrobiologia

90

6,0

egzamin

O

Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek

30

2,0

zaliczenie

O

Milestones in medical biotechnology

20

2,0

zaliczenie

F

Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód i
oczyszczania ścieków

40

3,0

zaliczenie

F

Programowanie w Pythonie

45

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa D Język angielski

O

student wybiera poziom lektoratu
Język angielski - poziom B2

30

2,0

zaliczenie

F

Język angielski - poziom C1

30

2,0

zaliczenie

F

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3
ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać
kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny
kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, ﬁlozoﬁi, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i
wydziałach UJ. Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i
Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach
fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3.
W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów
przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch
wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza instrumentalna i chemia białek

60

4,0

zaliczenie

O

Biochemia ﬁzyczna – kurs podstawowy

90

6,0

egzamin

O

Fizjologia roślin

30

2,0

egzamin

O

Genetyka molekularna

70

5,0

egzamin

O

Podstawy bioﬁzyki

60

4,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa

150

5,0

zaliczenie

O

Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin
w biotechnologii

15

1,0

zaliczenie

F

Badania DNA do celów sądowych

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego

35

2,0

zaliczenie

F

Bioakustyka

30

3,0

zaliczenie

F

Chemia białek – wykład

18

2,0

zaliczenie

F

Fizjologia roślin – ćwiczenia laboratoryjne

60

4,0

zaliczenie

F

Genetyka molekularna bakterii

60

4,0

zaliczenie

F

Analiza obrazu cyfrowego dla biotechnologów

30

2,0

zaliczenie

F

Komputerowe modelowanie procesów biologicznych

45

3,0

zaliczenie

F

Podstawy programowania w C

45

3,0

zaliczenie

F

Podstawy histologii

45

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa E Fizjologia człowieka

O

student wybiera jeden z dwóch kursów
Podstawy ﬁzjologii człowieka

60

4,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do ﬁzjologii człowieka

60

4,0

zaliczenie

F

Grupa F Język angielski

O

student wybiera poziom lektoratu
Język angielski - poziom B2

30

3,0

egzamin

F

Język angielski - poziom C1

30

3,0

egzamin

F

Grupa K Inżynieria komórkowa

F

student może wybrać wersję językową kursu
Wybrane metody inżynierii komórkowej I

30

3,0

zaliczenie

F

Selected Methods of Cell Engineering

30

3,0

zaliczenie

F

Programy użytkowe w systemie GNU/Linux

45

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologia komórki

75

5,0

egzamin

O

Immunologia

60

5,0

egzamin

O

Inżynieria białek

60

4,0

egzamin

O

Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód i
oczyszczania ścieków

40

3,0

zaliczenie

F

Mechanisms of cell traﬃcking – from leukocyte homing to metastasis

30

3,0

zaliczenie

F

Mechanisms of cell traﬃcking - from leukocyte homing to metastasis.

15

1,0

zaliczenie

F

Mikrobiologia z wirusologią-praktikum

60

5,0

zaliczenie

F

Planowanie i prowadzenie procesu biote- chnologicznego na
przykładzie produkcji piwa

30

2,0

zaliczenie

F

Semestr 5
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa

45

3,0

zaliczenie

O

Praktikum z immunologi

60

5,0

zaliczenie

F

Stres komórkowy i apoptoza

30

3,0

zaliczenie

F

Sygnalizacja komórkowa

30

3,0

zaliczenie

F

Programowanie w Pythonie

45

3,0

zaliczenie

F

Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii
analitycznej I

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa G Bioinformatyka

O

student wybiera jeden z dwóch kursów
Bioinformatyka 1 – kurs mały

30

3,0

zaliczenie

F

Bioinformatyka 1

60

5,0

egzamin

F

Grupa H Inżynieria genetyczna/kwasy nukleinowe

O

student wybiera jeden z dwóch kursów
Pracownia inżynierii genetycznej

60

3,0

zaliczenie

F

Biochemia kwasów nukleinowych

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa L Zaawansowane metody biologii

F

student może wybrać wersję językową kursu
Zaawansowane metody biologii na poziomie molekularnym

60

4,0

zaliczenie

F

Advanced Methods of Biology on the Molecular Level

60

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biotechnologia roślin – kurs podstawowy

70

4,0

egzamin

O

Introduction to Medical Biotechnology

18

2,0

egzamin

O

Pracownia licencjacka - kierunek biotechnologia

120

10,0

zaliczenie

O

Praktikum pisania pracy licencjackiej

20

2,0

zaliczenie

O

Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin
w biotechnologii

15

1,0

zaliczenie

F

Badania DNA do celów sądowych

30

3,0

zaliczenie

F

Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego

35

2,0

zaliczenie

F

Bioakustyka

30

3,0

zaliczenie

F

Fizjologia roślin – ćwiczenia laboratoryjne

60

4,0

zaliczenie

F

Genetyka molekularna bakterii

60

4,0

zaliczenie

F

Komputerowe modelowanie procesów biologicznych

45

3,0

zaliczenie

F

Podstawy histologii

45

3,0

zaliczenie

F

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biosynteza białka

30

3,0

zaliczenie

F

Fizjologia i patologia hipoksji

30

3,0

zaliczenie

F

Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa

70

5,0

egzamin

O

Makrofagi, neutroﬁle, komórki dendrytyczne - biologia komórki
fagocytującej

45

3,0

zaliczenie

F

Peptydy bioaktywne

45

4,0

zaliczenie

F

Analiza obrazu cyfrowego dla biotechnologów

30

2,0

zaliczenie

F

Programy użytkowe w systemie GNU/Linux

45

3,0

zaliczenie

F

Perspektywy zastosowań metabolitów wtórnych w biotechnologii i
medycynie

44

3,0

zaliczenie

F

Praktikum z biologii komórki

60

5,0

zaliczenie

F

Podstawy programowania w C

45

3,0

zaliczenie

F

Zastosowanie cytometrii przepływowej – seminarium

20

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa I Ochrona własności intelektualnej

O

student wybiera jeden z dwóch kursów
Ochrona własności intelektualnej

20

2,0

zaliczenie

F

Intellectual property and ethics in biosciences

30

2,0

zaliczenie

F

Grupa J Seminarium licencjackie

O

student wybiera jedno z pięciu seminariów
Seminarium licencjackie – Biologia komórki

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie – Postępy biologii eksperymentalnej
roślin

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie – Biochemia ﬁzyczna i proteomika

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie – Bioﬁzyczne wyzwania biotechnologii

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie – Biologia molekularna i immunologia

30

3,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Chemia ogólna i nieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3c93f4a

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT636

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znaczne poszerzenie horyzontu wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, a w szczególności współczesnej chemii,
w stosunku do wyniesionego ze szkoły średniej.

C2

Zapewnienie podstaw do lepszego zrozumienia istoty procesów biochemicznych oraz fenomenu życia
na poziomie molekularnym.

C3

Podniesienie efektywności i niezawodności wykonywania obliczeń algebraicznych i arytmetycznych,
z uwzględnieniem analiz wymiarowych i rachunku niepewności.

C4

Oswojenie z pracą w laboratorium chemicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz
najważniejszych działów chemii nieorganicznej.

BTE_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

zna uniwersalne przykłady zastosowania najprostszych
równań różniczkowych do opisu procesów: kinetyki
BTE_K1_W01
reakcji I rzędu, rozpadu promieniotwórczego oraz
absorpcji światła.

egzamin pisemny / ustny

W3

zna podstawowe zasady analizy niepewności, w jej
nowej (zalecanej na forum międzynarodowym od 1992
r.) wersji, obejmującej zarówno niepewności
przypadkowe jak i systematyczne.

BTE_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

posiada znajomość wybranych zagadnień z ﬁzyki
współczesnej, niezbędnych do właściwego rozumienia
podstaw chemii kwantowej i chemii cząstek
elementarnych, a w szczególności budowy atomów
i cząsteczek.

BTE_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W5

zna podstawowe pojęcia umożliwiające dalsze studia
w zakresie termodynamiki chemicznej, w tym
termodynamiki procesów nieodwracalnych.

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W6

posiada wiedzę w zakresie słabych oddziaływań
chemicznych (oddziaływania van der Waalsa, wiązania
wodorowe) mających istotne znaczenie w chemii
biomolekuł.

BTE_K1_W03,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W7

zna ﬁzykochemiczne podstawy klasyﬁkacji, podziału
i zastosowań najważniejszych rodzajów
instrumentalnych metod spektroskopowych.

BTE_K1_W01,
BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W8

posiada podstawy wiedzy z chemii kwantowej
niezbędne do studiowania zasad modelowania
molekularnego.

BTE_K1_W01,
BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W9

rozumie podstawowe pojęcia związane z ochroną
własności intelektualnej i prawem autorskim.

BTE_K1_W19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W10

posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą
bezpieczną pracę z podstawowymi odczynnikami
chemicznymi w standardowych laboratoriach
chemicznych.

BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo używa prostego sprzętu laboratoryjnego
(probówki, zlewki, pipety, biurety, kolby miarowe,
statywy) i umie utrzymać go w należytej czystości.

BTE_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

jest oswojony z pracą ze standardowymi odczynnikami
chemicznymi, zna zasady BHP i potraﬁ właściwie
kierować do utylizacji produkty odpadowe powstałe
z przeprowadzanych doświadczeń.

BTE_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń
stechiometrycznych.

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
opracowuje ich wyniki i krytycznie wyciąga wnioski
końcowe z tych doświadczeń.

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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U5

zna uproszczone zasady rachunku na liczbach
przybliżonych, które stosuje w pracy z kalkulatorem
elektronicznym. Stosuje rachunek niepewności
w opracowywaniu wyników pomiarów pośrednich.

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U6

posiada umiejętność zwięzłego, ale zarazem
czytelnego dla innych współpracowników, zapisu
przebiegu wykonywanych doświadczeń
i prowadzonych na bieżąco wnioskowań.

BTE_K1_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U7

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę,
ze szczególnym uwzględnieniem źródeł internetowych
i krytycznego do nich podejścia.

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U06,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować indywidualnie i (w mniejszym
zakresie) zespołowo.

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej (m.in.
odpowiedzialności za zgodność z prawdą
sporządzanych sprawozdań i protokołów z badań).

BTE_K1_K06

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K3

podczas pracy myśli o bezpieczeństwie swoim
i innych.

BTE_K1_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K4

dba o porządek w miejscu pracy oraz o powierzony
sprzęt.

BTE_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje omówienie podstaw najważniejszych działów współczesnej
chemii. Kładzie nacisk na rozszerzenie i głębsze zrozumienie pojęć znanych
słuchaczom ze szkoły średniej. Przedstawia skrótowo matematyczne podstawy
chemii, pokazuje rolę i powiązania tej nauki z ﬁzyką, a także jej znaczenia dla
nauk biologicznych. W całym wykładzie, mimo jego ogólnego charakteru,
kładziemy nacisk na przedstawianie zagadnień w perspektywie najnowszych
odkryć i problemów, jakie czekają nadal na rozwiązanie. Wiele tematów z tego
wykładu wiąże się z problematyką innych (ﬁzyka, chemia organiczna) i dalszych
kursów (chemia ﬁzyczna, biochemia, bioﬁzyka).

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, U5, U7, K1

2.

Ćwiczenia laboratoryjne. Zajęcia te mają przede wszystkim na celu oswoić
studentów z techniką pracy w laboratorium chemicznym. Nie zakładają żadnych
umiejętności wstępnych w tym zakresie. Oswajają z podstawowym
wyposażeniem, a także z metodyką pracy doświadczalnej (opis prowadzonych
badań, reguły wnioskowania na przykładzie prostych problemów z dziedziny
jakościowej oraz ilościowej analizy chemicznej). W ramach zajęć w laboratorium
są prowadzone również krótkie konwersatoria uczące rozwiązywania prostych
problemów rachunkowych z podstaw chemii, które mogą być w przyszłości
użyteczne dla każdego eksperymentatora w dziedzinie nauk przyrodniczych.

W10, W3, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń i konwersatoriów.

laboratoria

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Aby zaliczyć ćwiczenia należy oddać wszystkie
sprawozdania oraz dziennik laboratoryjny, a także uzyskać
pozytywną średnią z ocen z kolokwiów rachunkowych w
ramach konwersatoriów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość chemii, ﬁzyki i matematyki na poziomie treści programowych tych przedmiotów, obowiązujących dla szkół
ponadpodstawowych. Umiejętność posługiwania się kalkulatorem elektronicznym oraz dowolnym edytorem tekstu i
arkuszem kalkulacyjnym (w elementarnym zakresie), a także umiejętność czerpania wiedzy ze źródeł internetowych i
otwartość na wykorzystywanie ogólnie dostępnych form e-learningu. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i na
odbywających się w ramach ćwiczeń konwersatoriach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.110.5ca75696944ad.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BT622-1

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent posiada podstawową wiedzę o strukturze,
nazewnictwie, metodach otrzymywania, reakcjach
charakterystycznych i zastosowaniach podstawowych
klas związków organicznych

BTE_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

absolwent ma podstawową wiedzę na temat metod
spektroskopowej identyﬁkacji związków organicznych

BTE_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i prawidłowo zaplanować etapy uczenia się
szczególnie w zakresie chemii organicznej

BTE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

absolwent potraﬁ wskazać klasyczne techniki
spektroskopowe dla rozwiązania zagadnień
związanych z określaniem struktury związków
organicznych

BTE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

BTE_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do do podnoszenia kompetencji
zawodowych i aktualizowania wiedzy z chemii
organicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy struktury związków organicznych, kształt cząsteczek, zagadnienia
stereochemiczne, zależność własności ﬁzycznych związków organicznych od ich
budowy. Reguły nazewnictwa wybranych połączeń, nazwy zwyczajowe.

W1, U1, K1

2.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
alkanów i cykloalkanów

W1, U1, K1

3.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
alkenów

W1, U1, K1

4.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
alkinów i dienów

W1, U1, K1

5.

Podstawowe zagadnienia związane ze stereochemią

W1, U1, K1

6.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
halogenków alkilu

W1, U1, K1
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7.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
związków aromatycznych

W1, U1, K1

8.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
alkoholi

W1, U1, K1

9.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
związków karbonylowych

W1, U1, K1

10.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
kwasów karboksylowych i ich pochodnych

W1, U1, K1

11.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
amin, soli diazoniowych, związków azowych i związków nitrowych

W1, U1, K1

12.

Nazewnictwo, metody otrzymywania, reakcje charakterystyczne i zastosowanie
związków heterocyklicznych

W1, U1, K1

13.

Nazewnictwo, reakcje charakterystyczne i zastosowanie aminokwasów, peptydów
i białek

W1, U1, K1

14.

Nazewnictwo, reakcje charakterystyczne i zastosowanie węglowodanów

W1, U1, K1

15.

Lipidy , kwasy nukleinowe i chemia organiczna szlaków metabolicznych

W1, U1, K1

16.

Zastosowanie metod spektroskopowych do identyﬁkacji związków organicznych

W2, U2, K1

17.

Zestawienie omówionych typów reakcji organicznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie wyniku egzaminu pisemnego
przeprowadzanego w zimowej sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny
zawiera pytania testowe oraz pytania otwarte.Aby zdać egzamin należy
udzielić poprawnych odpowiedzi na 60% pytań.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w trakcie konwersatoriów. Aby zdać
zaliczenie pisemne kolokwium cząstkowe należy udzielić poprawnych odpowiedzi na 60%
pytań dotyczących danego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość chemii na poziomie liceum ogólnokształcącego

Sylabusy
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Genetyka – wykłady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3cec60b

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT624

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie podstawowe zjawiska i procesy
genetyczne i epigenetyczne

BTE_K1_W09

egzamin pisemny

W2

student zna podstawowe mechanizmy molekularne
przekazywania informacji genetycznej, regulacji
ekspresji genów

BTE_K1_W09

egzamin pisemny

BTE_K1_U11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

student rozumie i potraﬁ analizować problemy
z zakresu genetyki
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Znaczenie i zakres genetyki: prawa Mendla (na przykładzie dziedziczenia u roślin,
zwierząt i człowieka); wpływ środowiska na kształtowanie się cech;
współdziałanie genów; cechy ilościowe; lokalizacja genów w chromosomach;
dziedziczenie cech sprzężonych; dziedziczenie pozajądrowe.DNA i RNA - budowa i
własności.Biologiczne podłoże przekazywania informacji genetycznej na poziomie
komórki; replikacja i rozdział DNA oraz mechanizmy zapewniające prawidłowy
przebieg tych procesów, punkty kontrolne cyklu komórkowego. Transkrypcja,
translacja, kod genetyczny. Poziomy regulacji ekspresji genów. Mutacje,
transpozony, reperacja i rekombinacja DNA, Struktura genomu organizmów pro i
eukariotycznych. Determinacja płci i podstawy genetyki rozwoju. Przykłady chorób W1, W2, U1
dziedzicznych u człowieka.Zjawiska epigenetyczne, w tym metylacja DNA, kod
histonów, warianty histonów, remodelowanie nukleosomów. Epigenetyczny status
chromatyny, a jej stan funkcjonalny.Heterochromatyna. Patologie związane z
epigenetycznym stanem chromatyny. Przykładowe procesy biologiczne zależne od
zjawisk epigenetycznych. Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy
oraz podczas klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie koncepcja klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.
Osiągnięcia, perspektywy i obawy związane ze stosowaniem inżynierii
genetycznej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testu
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Matematyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3d12357

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT637

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej zmiennej, rachunku macierzowego oraz teorii
funkcji wielu zmiennych

BTE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

w praktyce wykorzystać poznane metody i teorie
matematyczne.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

3

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
179

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Elementy algebry liniowej: dodawanie, mnożenie i odwracanie
macierzy,wyznacznik macierzy, rozwiązywanie układów równań liniowych.
2. Funkcje wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i
cyklometryczne.
3. Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu,
szereg geometryczny.
4. Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania.
5. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji.
6. Całki nieoznaczona i oznaczona oraz ich zastosowania.
7. Podstawowe własności funkcji dwóch zmiennych.
8. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.
9. Całkowanie funkcji dwóch zmiennych

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składający się z zadań do samodzielnego rozwiązania
obejmujące swoim zakresem materiał przedstawiony w trakcie
zajęć.Zaliczenie od 50% punktów możliwych do zdobycia
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników sprawdzianów pisemnych
zaliczenie na ocenę przeprowadzonych w trakcie semestru. Kryteria oceny podawane na
początku zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Sylabusy
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Zarys ewolucjonizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3d343ﬀ

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BT371

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji Wszechświata i planety Ziemia.

C2

Zapoznanie z termodynamicznymi i cybernetycznymi podstawami życia.

C3

Zapoznanie z istotą fenomenu życia.

C4

Zapoznanie z mechanizmami ewolucji biologicznej.

C5

Zapoznanie z ogólnymi zasadami i regułami ewolucji biologicznej.

C6

Zapoznanie z zasadami i możliwymi scenariuszami powstawania życia.

C7

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji biologicznej, w tym antropogenezy (biologicznej ewolucji człowieka).

C8

Zapoznanie z przebiegiem ewolucji behawioralnej, społecznej i kulturowej człowieka.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy, prawidłowości i przebieg ewolucji
biologicznej.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W06,
BTE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

prawdopodobny przebieg procesu powstawania życia.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W06,
BTE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

przebieg ewolucji człowieka w aspekcie biologicznym,
behawioralnym i społecznym.

BTE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

miejsce fenomenu życia w ﬁzycznym świecie.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć, że człowiek jest wytworem ewolucji
biologicznej i prześledzić konsekwencje tego faktu.

BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U2

zobaczyć rozmaite aspekty budowy i funkcji
organizmów żywych w kontekście ewolucji
biologicznej.

BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszanowania osób odmiennych zarówno genetycznie,
jak i pod względem sposobów myślenia.

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K03,
BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

zrozumienia miejsca człowieka w świecie przyrody
ożywionej.

BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K06,
BTE_K1_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja Wszechświata i Ziemi.

W4

2.

Termodynamiczne podstawy życia:
- jak może samoistnie powstawać struktura organizmów żywych; życie jako
struktura dyssypatywna podtrzymywana przekształcaniem promieniowania
widzialnego w promieniowanie podczerwone.

W4

3.

Cybernetyczne podstawy życia; organizm żywy jako zespół celowych
mechanizmów regulacyjnych, przede wszystkim sprzężeń zwrotnych ujemnych;
czym jest osobnik żywy – podmiot ewolucji.

W4

4.

Celowość organizmów żywych i ich cech; oportunizm, „mądrość” i „głupota”
ewolucji; czy człowiek jest doskonale zbudowany z konstrukcyjnego punktu
widzenia?; ewolucja oka jako model rozmaitych aspektów ewolucji.

W1, U1, U2, K2

5.

Zmienność informacji genetycznej; relacja pomiędzy genotypem i fenotypem;
elementy genetyki: budowa DNA i chromosomów, replikacja, transkrypcja,
translacja, kod genetyczny; rodzaje i źródło oraz cechy mutacji; rekombinacje:
crossing-over i tasowanie chromosomów; duplikacje genów i rodziny genów;
tasowanie egzonów (domen białkowych); zmienność ciągła i nieciągła; frekwencja
alleli; problem dziedziczenia cech nabytych.

W1, U2, K2

6.

Dobór naturalny jako podstawowy mechanizm ewolucji; źródło doboru
naturalnego; dlaczego dobór naturalny i ewolucja muszą zachodzić; dostosowanie
= ﬁtness; rodzaje doboru naturalnego; dobór krewniaczy; altruizm
odwzajemniony; problem dobra gatunku; dobór naturalny jako cenzor, ale nie
generator zmian strukturalnych i funkcjonalnych; dobór sztuczny; dobór płciowy i
jego mechanizmy.

W1, W3, W4, U2, K2

7.

Dodatkowe mechanizmy ewolucji; dryf genetyczny i efekt założyciela; izolacja
(rodzaje) i specjacja; po co istnieje rozmnażanie płciowe; ewolucyjna teoria
starzenia się.

W1

8.

Prawidłowości i drogi przebiegu ewolucji; ogólne cechy ewolucji (kumulatywność,
nieodwracalność, kierunkowość, możliwość wzrostu stopnia złożoności; zmienne
tempo, wielkie wymierania); drzewo rodowe; taksonomia tradycyjna i
kladystyczna; mikroewolucja i makroewolucja; elementy biologii rozwoju i jej
związek z makroskopową ewolucją struktury i funkcji; zasada „najpierw powiel,
potem różnicuj” jako efektywny i powszechny mechanizm wzrostu złożoności.

W1, W3, U2, K2

9.

Powstanie życia; czy życie mogło powstać samoistnie; warunki na Ziemi w
momencie powstawania życia; spontaniczna synteza związków organicznych,
eksperyment Millera-Ureya; na czym polegało powstanie życia; heteropolimery
liniowe (kwasy nukleinowe, białka) jako molekularna baza i nośnik tożsamości i
informacji organizmów żywych; hipercykle białek i kwasów nukleinowych jako
punkt startowy życia; czy istniał świat RNA?; strukturalny aspekt początków życia:
koacerwaty Oparina i mikrosfery Foxa; powstanie błony komórkowej; heterotrofy i
autotrofy – co było pierwsze; gdzie powstało życie - płytkie zbiorniki wodne vs.
wenty hydrotermalne.

W2, W4

10.

Przebieg ewolucji świata żywego; trzy główne gałęzie życia (bakterie,
archebakterie, eukarionty); ewolucja prokariontów, jednokomórkowych
eukariontów, roślin i zwierząt; telom jako podstawowy element struktury roślin
lądowych; wzrastająca dominacja sporoﬁtu nad gametoﬁtem w ewolucji roślin
lądowych; zwiększanie ilości podstawowych warstw ciała i rozwój segmentacji u
zwierząt; analogia pomiędzy pierwszymi stadiami ewolucji a pierwszymi etapami
rozwoju embrionalnego u zwierząt.

W1, W4, U2

11.

Antropogeneza – powstanie człowieka; miejsce człowieka w świecie organizmów
żywych; naczelne – przodkowie człowieka i ich cechy specyﬁczne; zegar
molekularny i nasze pokrewieństwo z najbliższymi żyjącymi krewnymi:
szympansem i gorylem; przebieg antropogenezy; mitochondrialna Ewa i
pochodzenie człowieka współczesnego; czy ewolucja musiała doprowadzić do
powstania człowieka?

W1, W3, U1, K1, K2

Sylabusy
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Ewolucja behawioralna; ewolucja zachowań społecznych; co to jest socjobiologia;
strategia ewolucyjnie stabilna; społeczeństwa owadów; altruizm krewniaczy i
odwzajemniony w kontekście ewolucji społecznej; przykłady socjobiologicznych
źródeł zachowań człowieka; czy Natura jest moralna?

12.

W1, W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3dc5902

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Forma studiów
studia stacjonarne

Kod USOS
WBT-BT638

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami systemu USOSweb w stopniu pozwalającym na poprawne i terminowe
funkcjonowanie w zakresie edukacyjno-administracyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady działania systemu USOSweb w stopniu
pozwalającym na poprawne i terminowe
funkcjonowanie w zakresie edukacyjnoadministracyjnym na kierunkach prowadzonych
na Wydziale Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

BTE_K1_W18,
BTE_K1_W19,
BTE_K1_W20

zaliczenie

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U06,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13

zaliczenie

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05,
BTE_K1_K06,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K08,
BTE_K1_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z systemu USOSweb w celu usprawnienia
studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

korzystania z systemu USOSweb w celu usprawnienia
studiowania na kierunkach prowadzonych na Wydziale
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ
i komunikowania się za pomocą tego systemu
z pracownikami i innymi studentami UJ

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
8

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

USOSownia - jako przewodnik po systemie USOSweb - zasady korzystania,
zawarte informacje

W1, U1, K1

2.

System USOSweb, jako narzędzie rejestracji na przedmioty obowiązkowe i
fakultatywne prowadzone na Wydziale Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

W1, U1, K1

3.

System USOSweb, jako narzędzie rejestracji żetonowej (lektoraty, wychowanie
ﬁzyczne, Artes Liberales i in.), na przedmioty prowadzone poza Wydziałem
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ

W1, U1, K1

4.

System USOSweb, jako narzędzie umożliwiające podpięcie przedmiotów i
generowanie deklaracji przedmiotowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Składanie wniosków o stypendia (naukowe, socjalne i in.), zapomogi, miejsce w
akademikach itp. przez system USOSweb

W1, U1, K1

6.

System USOSweb, jako narzędzie umożliwiające monitorowanie przebiegu
studiowania przez studentów (np. sprawdzanie ocen, harmonogramów zajęć,
monitorowanie płatności, procesu dyplomowania, korespondencja z pracownikami
i innymi studentami)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdobycie umiejętności wyszczególnionych w efektach uczenia się,
zaliczenie wszystkich zadań wskazanych do realizacji w trakcie kursu.
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Matematyka – zajęcia wyrównawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb0921248334.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BCH513

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, e-learning: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z wybranych działów matematyki na poziomie
rozszerzonego programu nauczania matematyki w szkole średniej. Kurs kierowany jest do studentów I roku
z maturą z matematyki w zakresie podstawowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą
podstawowych pojęć i procedur matematycznych
na poziomie rozszerzonego programu nauczania
matematyki w szkole średniej

BTE_K1_W01

zaliczenie ustne

BTE_K1_U04

zaliczenie, wykonanie
zadań (w tym testów,
quizów) na platformie elearningowej Pegaz

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwiązywać problemy i zadania matematyczne
o stopniu trudności rozszerzonego programu
nauczania matematyki w szkole średniej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

e-learning

16

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W programie kursu znajdują się wybrane zagadnienia, przewidziane w
rozszerzeniu podstawy programowej z matematyki na poziomie
liceum.
1)Ćwiczenia wyrabiające sprawność rachunkową: zadania na obliczanie
procentów; stosowanie reguły zaokrąglania danej liczby;
respektowanie kolejności działań
2) Rachunek zbiorów. Własności liczb rzeczywistych, działania na liczbach
rzeczywistych; działania na potęgach, pierwiastkowanie,
wartość bezwzględna
3) Wyrażenia algebraiczne- przekształcenia, wzory skróconego mnożenia EL
4) Funkcje elementarne-ogólne własności funkcji (parzystość, monotoniczność,
funkcja odwrotna); wyznaczanie dziedziny funkcji; funkcje
liniowa i kwadratowa, wielomiany
5)Funkcje-wymierna, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne- własności, wykresy,
zastosowania praktyczne

1.

W1, U1

6) Ćwiczenia obliczeniowe: pierwiastki dowolnego stopnia, prawa działań na
pierwiastkach; wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i
logarytm potęgi o wykładniku naturalnym; oraz wzór na zamianę podstawy
logarytmu.
7) Funkcje trygonometryczne - miara łukowa, deﬁnicje funkcji, własności funkcji
(dziedzina, okresowość, parzystość), wykresy funkcji ,
wzory- najważniejsze tożsamości trygonometryczne
8)Rachunek wektorowy, działania na wektorach
9)Podstawy rachunku różniczkowego- obliczanie granic, ciągłość funkcji
10) Obliczanie pochodnych; geometryczna i ﬁzyczna interpretacja pochodnej
11)Rachunek prawdopodobieństwa - prawdopodobieństwo warunkowe;
prawdopodobieństwo całkowite, kombinatoryka, elementy
statystyki

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie kursu student zobowiązany jest:
• Uczestniczyć w co najmniej 7 ćwiczeniach
bezpośrednich • zaliczyć sprawdzian ustny lub pisemny
(powyżej 50%)

e-learning

wykonanie zadań (w tym testów,
quizów) na platformie elearningowej Pegaz

Aby uzyskać zaliczenie kursu student zobowiązany jest:
zrealizować co najmniej 8 jednostek tematycznych w elearningu zaliczyć co najmniej 3 e-testy z wynikiem
powyżej 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Genetyka – ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab434adba

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBT-BT625

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach genetyki klasycznej

C2

Przygotowanie studentów do wykonania prostych eksperymentów z zakresu genetyki

C3

Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania i weryﬁkowania informacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student po zaliczeniu kursu posiada podstawową
wiedzę z zakresu genetyki klasycznej

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

student po zaliczeniu kursu ma uporządkowaną
wiedzę z zakresu genetyki molekularnej i inżynierii
genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych
narzędzi biotechnologii. - zna podstawowe pojęcia
i zagadnienia z zakresu biologii ewolucyjnej

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

student po zaliczeniu kursu posiada wiedzę z zakresu
BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach
chemicznych, biochemicznych i pokrewnych

BTE_K1_W20

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student po zaliczeniu kursu stosuje podstawowe
techniki i narzędzia badawcze w zakresie genetyki
ogólnej

BTE_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

student po zaliczeniu kursu potraﬁ wskazać metody
i techniki właściwe do rozwiązania standardowych
zagadnień związanych z genetyką

BTE_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

student po zaliczeniu kursu wykonuje proste
doświadczenia naukowe pod kierunkiem opiekuna
naukowego; opracowuje wyniki doświadczeń
i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu
o literaturę przedmiotu

BTE_K1_U09

zaliczenie pisemne

K1

podnoszenia kompetencji zawodowych
i aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest świadom
możliwości podejmowania studiów II i III stopnia oraz
studiów podyplomowych

BTE_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt

BTE_K1_K07

zaliczenie pisemne

K3

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

BTE_K1_K09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
85

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia - blok 1
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w labioratorium biologicznym, poznawanie
pracy w laboratorium. Modele genetyczne wykorzystywane we współczesnej
nauce (np. E.coli, S.cerevisiae, C.elegans, m.musculus, A.thaliana).
2.Kariotyp komórek prawidłowych i nowotworowych. Przygotowanie preparatów i
obserwacja chromatyny komórek prawidłowych i nowotworowych.
3.Metody i sposoby izolacji kwasów nukleinowych. Izolacja DNA z komórek
zwierzęcych i roślinnych.
4.Podziały komórek somatycznych i generatywnych. Wyciszenie chromosomu X.
Obserwacje mikroskopowe roslinnych i zwierzęcych preparatów histologicznych.
5.Genetyka roślin: obecność w komórkach pozajądrowego materiału
genetycznego, jego rola oraz struktura. Izolacja plastydowego DNA z
oczyszczonych chloroplastów szpinaku.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Ćwiczenia - blok 2
6.Rozwiązywanie zadań genetycznych ilustrujących: I i II prawo Mendla.
7.Dziedziczenie cech związanych z płcią, dziedziczenie cech sprzężonych.
8.Problem alleli wielokrotnych, zjawiska kodominacji, dominacji i recesywności.
9.Dziedziczenie wielogenowe, efekty epistatyczne, problem plejotropii.
10.Analiza rodowodów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Końcowa ocena jest wynikiem sumy punktów uzyskanych podczas
uczestnictwa w kursie i kolokwium końcowym. Warunkiem dopuszczenia
zaliczenie pisemne
do zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w 9 z 10 zajęć praktycznych oraz
wykonanie zadanych opracowań.
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Użytkowe programy komputerowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3d627ec

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBt-BT211

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z metodami podstawowej analizy danych doświadczalnych i prezentacji wyników przy
użyciu wybranych programów komputerowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody statystyki i analizy komputerowej
danych doświadczalnych.

BTE_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zastosować podstawowe narzędzia informatyczne typu
edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne oraz programy
BTE_K1_U04
do tworzenia wykresów.

U1

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

5

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe operacje w systemie Windows

U1

2.

Proste obliczenia wyrażeń matematycznych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

U1

3.

Tworzenie tabel, zestawień i wykresów.

W1, U1

4.

Elementarne operacje na macierzach przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

U1

5.

Tworzenie wielostronicowych dokumentów przy użyciu edytora tekstu.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna 1 nieobecność
nieusprawiedliwiona). Uzyskanie więcej niż 50 procent możliwych
zaliczenie na ocenę punktów na teście końcowym składającym się z kilku zadań
obejmujących mn. edycję tekstów, prostą analizę danych
doświadczalnych i graﬁczną prezentacje wyników.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość matematyki, ﬁzyki i informatyki na poziomie szkoły średniej (poziom podstawowy).

Sylabusy
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Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.1290.5cac67be4f971.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie przez studentów umiejętności biegłej pracy w systemie operacyjnym Linux

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe cechy i architekturę systemu
GNU/Linux. Student rozumie różnice między graﬁką
wektorową a rastrową. Zna podstawy działania sieci
komputerowych. Student zna i rozumie reguły
składniowe tekstowej powłoki systemy Linux. Zna
wybrane zagadnienia dotyczące automatyzacji zadań,
pracy zdalnej oraz pracy w środowiskach centrów
obliczeniowych.

BTE_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

student posiada zaawansowane umiejętności w pracy
z oprogramowaniem w systemie Linux; pakietem
biurowym (LibreOﬃce), programami do edycji graﬁki
rastrowej (GIMP) i wektorowej (Inkscape), programem
do obliczeń matematycznych (Octave), programem
do tworzenia wykresów (Gnuplot) oraz systemem
składu tekstu (Latex). Student potraﬁ przygotowywać
prezentację komputerową z wykorzystaniem pakietu
BTE_K1_U08
LaTeX Beamer. Student potraﬁ korzystać z wyrażeń
regularnych w celu edycji i przetwarzania danych
tekstowych. Student posiada umiejętności pisania
skryptów pozwalających na automatyzację i ułatwienie
rozwiązywania złożonych zadań podczas pracy
w systemie Linux. Student potraﬁ efektywnie
pracować w środowisku centum obliczeniowego oraz
posiada umiejętności instalacji i konﬁguracji systemu
GNU/Linux.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w pracy z oprogramowaniem
w systemie Linux

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe aspekty pracy w systemie operacyjnym Linux. Wprowadzenie do
pakietu biurowego LibreOﬃce; procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny

W1, U1, K1

2.

Podstawy edycji graﬁki rastrowej w programie Gimp oraz graﬁki wektorowej w
programie Inkscape

W1, U1, K1

3.

Wprowadzenie do pakietu Octave, tworzenie wykresów w programie Gnuplot

W1, U1, K1

4.

Profesjonalny skład tekstu w pakiecie LaTeX. Przygotowywanie prezentacji
komputerowych z wykorzystaniem pakietu LaTeX Beamer

W1, U1, K1

5.

Edytory i przetwarzanie tekstu

W1, U1, K1

6.

Wprowadzenie do powłoki Bash, programowanie w powłoce

W1, U1, K1

7.

Praca w środowisku centrum obliczeniowego. Wirtualizacja systemów. Instalacja i
konﬁguracja systemu GNU/Linux

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, rozwiązanie testu wyboru dotyczącego
omawianych w trakcie konwersatoriów zagadnień

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

aktywny udział w zajęciach, wykonanie zadanych w trakcie ćwiczeń
zaliczenie na ocenę zadań, rozwiązanie testu praktycznych umiejętności związanych z
obsługą wybranych programów użytkowych

Sylabusy
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Biochemia strukturalna i enzymologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3e09104

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy z biochemii w zakresie budowy i własności biocząsteczek oraz w zakresie
enzymologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy budowy chemicznej głównych klas związków
biologicznych: węglowodanów, aminokwasów,
peptydów i białek, nukleotydów i kwasów
nukleinowych oraz lipidów

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W2

najważniejsze reakcje chemiczne głównych klas
związków biologicznych

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W3

zasady organizacji struktury przestrzennej związków
wielkocząsteczkowych: białek, kwasów nukleinowych
i polisacharydów

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W4

pojęcie i jednostki aktywności enzymatycznej oraz
podstawową klasyﬁkację enzymów

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W5

podstawy klasycznej kinetyki enzymatycznej

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W6

zasady katalizy enzymatycznej i jej główne
mechanizmy

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W7

podstawowe typy regulacji aktywności enzymów

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I. Budowa i własności chemiczne biocząsteczek.

1.

Sylabusy

Chemia jako podstawa zjawisk biologicznych. Woda i roztwory wodne. Struktura i
właściwości aminokwasów jako prekursorów peptydów i białek oraz nietypowe
aminokwasy i ich pochodne. Białka — hierarchiczna organizacja strukturalna.
Węglowodany — struktura monosacharydów i ich pochodnych oraz
oligosacharydów. Polisacharydy — struktura i funkcja. Glikoproteiny —
właściwości i sposoby wiązania komponenty cukrowej do łańcucha
polipeptydowego oraz struktura komponenty cukrowej. Nukleotydy jako
prekursory kwasów nukleinowych. Budowa przestrzenna DNA i RNA. Kwasy
tłuszczowe i ich ﬁzjologicznie ważne pochodne. Lipidy — struktura i właściwości.
Budowa błon biologicznych.

W1, W2, W3
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II. Kataliza enzymatyczna.
Kinetyka enzymatyczna: energia aktywacji, stany przejściowe, stałe kinetyczne i
ich znaczenie biologiczne, różne graﬁczne sposoby przedstawienia hiperbolicznej
kinetyki enzymatycznej, kinetyka przy jednym, dwóch i więcej substratach.
Kinetyka nie hiperboliczna. Regulacja allosteryczna. Specyﬁczność i regulacja
aktywności enzymów: czynniki wpływające na aktywność enzymów, koenzymy i
inhibitory kompetycyjne i niekompetycyjne, odwracalne i pseudonieodwracalne.
Zymogeny i proenzymy. Oznaczanie i stabilizacja aktywności enzymatycznej.
Swoistość substratowa i względem katalizowanej reakcji. Klasyﬁkacja enzymów.
Mechanizm działania typowych enzymów na przykładzie proteaz.

2.

W4, W5, W6, W7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny, zawierający część o charakterze zamkniętego testu
wyboru (30 pytań) oraz część otwartą – zestaw 10 pytań, wymagających
krótkich odpowiedzi (np. wyjaśnienia podstawowego pojęcia lub
przedstawienia ważnego wzoru chemicznego). Za każdą prawidłową
odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Dla zaliczenia egzaminu potrzebne
jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia przeznaczone dla studentów pierwszego roku biotechnologii I stopnia. Uczestnicy zajęć powinni wcześniej zaliczyć
kurs chemii ogólnej. Zalecane jest regularne uczestniczenie w wykładach.

Sylabusy
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Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3e251f4

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student będzie rozumiał, że szybki rozwój nauk biomedycznych wiąże się z pojawianiem się nowych dylematów
bioetycznych.

C2

Student będzie wiedział, że problemy bioetyczne można oceniać z punktu widzenia różnych systemów etycznych,
zna podstawową terminologię etyczną

C3

Student będzie rozumiał główne zagadnienia bioetyki, dotyczące badań ludzkiego genomu, inżynierii
genetycznej, GMO, klonowania, stosowania komórek macierzystych, eugeniki, eutanazji, problematyki
doświadczeń na zwierzętach oraz etyki pracy badawczej.

C4

Student będzie potraﬁł określić aspekty badań naukowych lub procedur medycznych, będące źródłem
konkretnego dylematu bioetycznego.

C5

Student będzie potraﬁł argumentować na rzecz własnych poglądów, ale będzie też wykazywać zrozumienie dla
odmiennych rozwiązań danego problemu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować indywidualnie i zespołowo.

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest świadomy, że biotechnologia niesie
za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany
na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich
rozstrzygania.

BTE_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób.

BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K4

krytycznej oceny zdobywanych informacji
i do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

BTE_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K5

pogłębiania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych,
gdyż rozumie jej znaczenie dla rozwoju społecznego
jednostki.

BTE_K1_K08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień etycznych oraz krótka historia etyki.

K3, K5

2.

Najważniejsze problemy etyczne we współczesnej biotechnologii i naukach
biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania,
transplantacji, komórek macierzystych, badań ludzkiego genomu, eugeniki,
inżynierii genetycznej, doświadczeń na zwierzętach oraz etyki pracy badawczej.

K1, K2, K3, K4, K5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o samodzielne opracowanie i
przedstawienie wybranego problemu bioetycznego. Zaliczenie otrzymują
zaliczenie na ocenę
studenci, którzy przygotowali prezentację, pozytywnie ocenione przez
prowadzącego

zaliczenie

Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o udział w dyskusjach i pracach
prowadzonych wspólnie z innymi studentami. Zaliczenie otrzymują
studenci, którzy uczestniczyli w dyskusjach w sposób świadczący o ich
dobrym przygotowaniu merytorycznym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3e41170

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy nt. ﬁzykochemicznych właściwości układów molekularnych oraz zjawisk w nich
zachodzących. Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w badaniach ﬁzykochemicznych. Nabycie przez
studentów umiejętności ilościowego opracowania wyników eksperymentu oraz ich interpretacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu chemii
ﬁzycznej potrzebne do rozumienia ﬁzycznych
i ﬁzykochemicznych podstaw procesów biologicznych
i biotechnologicznych

BTE_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach.

BTE_K1_U03

zaliczenie

U2

opracować wyniki doświadczeń stosując odpowiednie
obliczenia matematyczne i chemiczne

BTE_K1_U04

zaliczenie

U3

współdziałać z innymi osobami podczas wykonywania
prac zespołowych

BTE_K1_U12

zaliczenie

U4

wykorzystywać typowe programy komputerowe,
w tym edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,
do opracowania wyników eksperymentu oraz ich
prezentacji

BTE_K1_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych w laboratorium chemicznym

BTE_K1_K09

zaliczenie

K2

do podnoszenia kompetencji zawodowych
i aktualizowania swojej wiedzy

BTE_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

58 / 295

1.

Termodynamika: I zasada termodynamiki. Pojemności cieplne i ciepła reakcji.
Prawo Hessa i prawo Kirchhoﬀa. II zasada termodynamiki. Warunki równowagi i
samorzutności procesów. Potencjał chemiczny. Roztwory rzeczywiste (aktywność i
współczynnik aktywności)

W1, K2

2.

Przemiany fazowe: Własności koligatywne roztworów. Diagramy fazowe dla
układów jedno- i dwuskładnikowych.

W1, K2

3.

Kinetyka i kataliza: kinetyka reakcji elementarnych i złożonych. Kataliza kwasowozasadowa i enzymatyczna.

W1, K2

4.

Termodynamika cieczy i roztworów: Oddziaływania międzycząsteczkowe. Zjawiska
W1, K2
powierzchniowe. Fizykochemia układów koloidalnych.

5.

Elektrochemia: Przewodność roztworów elektrolitów. Ogniwa chemiczne. Potencjał
membranowy i dyfuzyjny. Zjawiska elektrokinetyczne.

W1, K2

6.

Fotochemia i podstawy spektroskopii optycznej.

W1, K2

Ćwiczenia laboratoryjne:
Cząstkowe objętości molowe w układach etanol – woda i KCl – woda.
Współczynniki aktywności. Zjawiska powierzchniowe. Izotermy adsorpcji. Koloidy.
Masa cząsteczkowa polimerów. Krytyczne stężenie micelizacji. Wpływ
temperatury i stężenia na lepkość roztworów. Kinetyka chemiczna. Szybkość
inwersji sacharozy. Efekt nasycenia. Przewodnictwo elektrolityczne. Zależność
przewodnictwa od stężenia. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu i
iloczynu rozpuszczalności z pomiarów przewodnictwa. Elektrochemia.
Elektrochemiczne utlenianie kwasu szczawiowego. Potencjometryczne pomiary
pH. Własności roztworów buforowych. Elektrody jonoselektywne. Fotometria.
Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźnika kwasowo – zasadowego. Wyznaczanie
składu i stałej trwałości związków kompleksowych. Wygaszanie ﬂuorescencji.
Refrakcja i wyznaczanie momentu dipolowego.

7.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne średnia ocen z odpowiedzi na 5 pytań otwartych równa co najmniej 2.9

laboratoria

zaliczenie

zaliczenie 9 z 10 przewidzianych programem ćwiczeń oraz uzyskanie z
nich co najmniej 63 punktów na 100 możliwych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student musi znać rachunek różniczkowy w zakresie podstawowym oraz posiadać umiejętność dokonywania prostych
obliczeń chemicznych.

Sylabusy
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.120.5ca75696944ad.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student będzie potraﬁł obsługiwać podstawową aparaturę stosowaną w laboratorium chemii organicznej, będzie
posiadał umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych, przeprowadzania prostych syntez,
analizowania widm IR, MS, 1H NMR, 13C NMR. Student będzie umiał przygotować sprawozdania z wykonanych
eksperymentów. Student będzie potraﬁł pracować indywidualnie i w zespole, przygotowując złożony
eksperyment.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student: •posiada podstawową wiedzę o strukturze,
nazewnictwie, metodach otrzymywania, reakcjach
charakterystycznych i zastosowaniach podstawowych
klas związków organicznych [BT1K_W01]; •ma
podstawową wiedzę na temat metod spektroskopowej
identyﬁkacji związków organicznych [BT1K_W10];
•potraﬁ opisać podstawowe techniki syntezy,
oczyszczania oraz analizy klasycznej i instrumentalnej
prostych związków organicznych [BT1K_W11];
•prawidłowo formułuje podstawowe zasady
bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej.
Potraﬁ określić reguły klasyﬁkacji i oznakowania
substancji chemicznych oraz selekcji oraz składowania
odpadów organicznych i nieorganicznych [BT1K_W23].

BTE_K1_W03,
BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: •potraﬁ obsługiwać podstawowa aparaturę
stosowaną w laboratorium chemii organicznej:
mieszadła magnetyczne, wyparkę, kriometr,
refraktometr, pompę membranową [BT1K_U03];
•posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń
chemicznych [BT1K_U04]; •przeprowadza proste
syntezy wybranych związków organicznych, analizuje
widma IR, MS, 1H NMR, 13C NMR [BT1K_U08];
•przygotowuje sprawozdania z wykonanych
eksperymentów z użyciem edytorów tekstu i wzorów
chemicznych [BT1K_U10].

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student: •potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole,
przygotowując złożony eksperyment, potraﬁ ocenić
konsekwencje niestarannego przeprowadzenia
eksperymentu [BT1K_K02]; •wykazuje
odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt
i odczynniki [BT1K_K05]; podczas pracy dba
o bezpieczeństwo swoje i innych [BT1K_K07].

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem kursu jest opanowanie podstaw chemii organicznej, niezbędnych w
dalszym toku studiów na kierunku biotechnologia.
TEMATYKA ĆWICZEŃ:
1) Zastosowanie operacji jednostkowych do izolacji, oczyszczania i identyﬁkacji
produktów organicznych: krystalizacja, destylacja (prosta, frakcyjna, z para wodną
/opcjonalnie/, z użyciem wyparki próżniowej), chromatograﬁa cienkowarstwowa,
W1, U1, K1
ekstrakcja, ogrzewanie mieszanin reakcyjnych pod chłodnicą zwrotną, sączenie
pod zmniejszonym ciśnieniem, oznaczanie stałych ﬁzycznych (temperatura
topnienia, współczynnik załamania światła).
2) Samodzielne wykonanie 3-4 prostych syntez z różnych działów, omawianych w
czasie kursu.
3) Identyﬁkacja związku za pomocą klasycznych metod analitycznych oraz
potwierdzenie jego struktury za pomocą widm MS, IR oraz NMR.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie: zaliczenia kolokwiów
wstępnych, poprawnego wykonania wszystkich eksperymentów i oddania
sprawozdań (przed końcem sesji letniej). Efekty kształcenia w zakresie
wiedzy sprawdzane są za pomocą: •kolokwiów wstępnych przed
wykonaniem eksperymentu w formie pisemnej lub ustnej (warunkiem
zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań
dotyczących podstaw teoretycznych eksperymentu); •wstępnego
kolokwium pisemnego z zasad BHP (warunkiem zaliczenia jest udzielenie
poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań). Efekty kształcenia w
zakresie umiejętności sprawdzane są za pomocą: •sprawozdań
zaliczenie na ocenę
pisemnych z wykonanego eksperymentu, (warunkiem zaliczenia jest
merytoryczna poprawność oraz formalna zgodność ze wzorem
sprawozdania); •obserwacji pracy studenta podczas ćwiczeń
laboratoryjnych (prowadzący wprowadza stosowne adnotacje w karcie
obserwacji odnoszące się do wszystkich wyszczególnionych operacji i
zachowań). Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
sprawdzane są za pomocą: •obserwacji pracy studenta podczas ćwiczeń
laboratoryjnych (prowadzący wprowadza stosowne adnotacje w karcie
obserwacji odnoszące się do wszystkich wyszczególnionych operacji i
zachowań).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Chemia organiczna dla kierunku biotechnologia - semestr zimowy (WBT-BT622-1; wykład i
konwersatorium) lub kursu ekwiwalentnego. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Fizyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3e6c800

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15, laboratoria: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

sposoby opisu ruchow

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

zasady dynamiki Newtona

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

zagadnienia związane z ruchem harmonicznym oraz
falami mechanicznymi

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Sylabusy
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W4

zagadnienia związane z mechaniką ciał stałych
i płynów

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

prawo powszechnej grawitacji

BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W6

prawo Coulomba

BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W7

zagadnienia związane z polami grawitacyjnym
i elektrycznym

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W8

zjawiska magnetyczne i ich związek ze zjawiskami
elekrycznymi

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W9

zjawisko indukcji elektromagnetycznej

BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W10

zagadnienia związane z pracą i energią

BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązywać równania ruchu jednostajnego
prostoliniowego, jednostajnie zmiennego oraz
jednostajnego po okręgu.

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne

U2

rozwiązywać zadania z zakresu dynamiki
o umiarkowanym stopniu trudności z zastosowaniem
rachunku różniczkowego i całkowego.

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne

U3

rozwiązywać zadania z zakresu elektrostatyki oraz
dotyczące prądu elektrycznego.

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne

U4

ze zrozumieniem interpretować ilościowo
obserwowane zjawiska elektryczne i magnetyczne

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

zaliczenie

U5

ze zrozumieniem interpretować ilościowo
obserwowane zjawiska w kategoriach zasad
zachowania.

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

zaliczenie

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy na rzecz społeczeństwa przy
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z zakresu
mechaniki i podstaw elektrodynamiki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

15

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do sprawdzianu

6

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zjawiska i procesy ﬁzyczne, wielkości ﬁzyczne (skalary, wektory)
jednostki opis ruchu - kinematyka punktu materialnego

W1, U1, K1

2.

Dynamika punktu materialnego. Zasady dynamiki Newtona. Pęd zasada
zachowania pędu.

W2, U2, K1

3.

Praca, energia, prawo zachowania energii. Siły zachowawcze i niezachowawcze.

W10, U1, U2, U5, K1

4.

Ruch obrotowy. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Moment siły. Prawo
zachowania momentu pędu.

W1, W10, W2, U1, U2,
U5, K1

5.

Ruch harmoniczny, drgania, ruch falowy. Akustyka, wrażenia słuchowe, zjawisko
Dopplera

W3, U2, U5, K1

6.

Rodzaje sił w przyrodzie: oddziaływania. Prawo powszechnego ciążenia, wpływ siły
W5, W7, U5, K1
ciężkości na organizmy, ruch planet, prawa Keplera

7.

Hydrodynamika, ruch cieczy, zastosowanie biologiczne

W10, W4, U2, U5, K1

8.

Elementy elektrostatyki

W6, W7, U3, K1

9.

Prąd elektryczny

W7, U3, K1

10.

Elektryczne i magnetyczne własności materii

W6, W7, W8, U3, U4, K1

11.

Indukcja elektromagnetyczna

W9, U4, U5, K1

12.

Prawa Maxwell’a. Fale elektromagnetyczne.

W9, U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne pozytywne wyniki kolokwiów oraz aktywność na zajęciach

laboratoria

zaliczenie

Sylabusy

pozytywny wynik egzaminu pisemnego

pozytywna ocena sprawozdań wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

66 / 295

Podstawy biologii komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3e8a013

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy ze współczesnej biologii komórki obejmującej strukturę i funkcję
komórek oraz przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej z hodowlami komórek in vitro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie, w stopniu zaawansowanym, kluczowe
zagadnienia z biologii komórki, w tym komórkową
budowę organizmów, różnice w strukturze
i mechanizmach funkcjonowania komórek
prokariotycznych i eukariotycznych, budowę,
funkcjonowanie i współdziałanie struktur
wewnątrzkomórkowych

BTE_K1_W07

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie pojęcia, procesy i zjawiska z zakresu
biochemii, szczególnie na poziomie komórki,
w zakresie przepływu informacji genetycznej oraz
sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W3

zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma
wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach
biotechnologii, zna podstawowe osiągnięcia dotyczące
możliwości zastosowania hodowli komórkowych
w badaniach naukowych i biotechnologii

BTE_K1_W17

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie zasady BHP, które umożliwiają
bezpieczną pracę w laboratoriach biologicznych,
biochemicznych, biotechnologicznych i pokrewnych

BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ stosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze w zakresie biologii komórki, szczególnie
hodowli komórek in vitro

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach biologicznych,
biotechnologicznych i pokrewnych

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ rozumieć literaturę naukową z zakresu
współczesnej biologii komórki i biotechnologii w języku
polskim oraz czytać ze zrozumieniem teksty naukowe
w języku angielskim

BTE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ wykonywać proste obliczenia chemiczne
i matematyczne do przygotowania doświadczeń oraz
przeprowadzenia analizy ich wyników

BTE_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

podczas pracy w laboratorium potraﬁ współdziałać
z innymi osobami w zespole

BTE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do pracy w laboratorium indywidualnie
i zespołowo, rozumie konieczność wspólpracy nad
wszelkimi projektami grupowymi

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K3

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych w laboratorium biologicznym lub
biotechnologicznym

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K4

jest gotów do dostrzeganie i konieczności
samodzielnego rozstrzygania dylematów bioetycznych
jakie niesie biotechnologia

BTE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie raportu

3

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Jedność i różnorodność komórek. Komórka prokariotyczna i komórka
eukariotyczna. Chemiczne składniki komórek i podstawy molekularnej organizacji
komórki.

W1, U3

2.

Budowa molekularna, właściwości i funkcje błony komórkowej i błon
wewnątrzkomórkowych.

W1, U3

3.

Kompartmentalizacyjna organizacja komórki eukariotycznej. Organizacja
cytoplazmy, procesy zachodzące w cytoplazmie podstawowej.

W1, W2, U3

4.

Budowa i funkcje jądra komórkowego. Komunikacja między jądrem a cytoplazmą.

W1, W2, U3

5.

Organizacja i funkcja siateczki endoplazmatycznej i aparatu Golgiego,

W1, W2, U3

6.

Molekularny mechanizm transportu pęcherzykowego

W1, W2, U3

7.

Drogi egzo- i endocytozy. Endosomy i lizosomy

W1, W2, U3

8.

Transformatory energii w komórce: mitochondria, ich struktura i funkcje.
Peroksysomy- ich budowa i funkcje w komórce zwierzęcej i roślinnej.

W1, W2, U3

9.

Chloroplasty, ich struktura i funkcja. Znaczenie procesu fotosyntezy.

W1, W2, U3

10.

Podział komórki i procesy jego regulacji.

W1, W2, U3, K4

11.

Organizacja komórek w tkanki (połączenia międzykomórkowe, substancja
międzykomórkowa).

W1, W2, U3

Sylabusy
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12.

Typy komórek i tkanek ludzkich.

W1, W2, W3, U3

13.

Podstawy mikroskopii świetlnej i jej wykorzystanie w badaniach biologii komórki
biotechnologii.

U2, U4, K2, K3

14.

Hodowla komórek zwierzęcych in vitro.

W4, U1, U2, U5, K1, K2,
K4

15.

Bankowanie komórek oraz ocena ich żywotności.

W4, U1, U4, U5, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, Metody eksponujące - ﬁlm
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego. Egzamin w formie pisemnej obejmuje zakres materiału przekazany przez
prowadzącego w ramach wykładów kursowych oraz obejmuje 2 części: •
test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) • pytania otwarte: krótkie
wyjaśnianie pojęć, odpowiedzi czy przytoczone zdanie jest prawdziwe czy
nie, podpisywanie schematów, zdjęć, dopasowywanie struktury do
funkcji, dopasowywanie procesów komórkowych do miejsca (organelli), w
których zachodzą itp. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

wykład

egzamin pisemny

laboratoria

Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych: • Uczestniczenie
w zajęciach laboratoryjnych • Zaliczenia poszczególnych ćwiczeń,
którego warunkiem jest wykonanie ćwiczenia, oddanie sprawozdania (po
ćwiczeniach, na których wykonywano pomiary), zaliczenie znajomości
materiału z teorii do danego ćwiczenia (odpytywanie ustne lub krótkie,
zaliczenie na ocenę
pisemne kolokwia tzw. kolokwia cząstkowe). • Praktyczne zaliczenie
końcowe ćwiczeń laboratoryjnych (zasady tego zaliczenia zostaną podane
na pierwszych ćwiczeniach). • Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen: końcowego zaliczenia praktycznego ćwiczeń - średniej z ocen z
poszczególnych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa

Sylabusy
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Statystyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3ea4701

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawowymi zasadami statystycznego opracowania zbioru danych.

C2

Wyrobienie umiejętności zastosowania reguł szacowania niepewności pomiarowych.

C3

Zapoznanie z podstawami wnioskowania statystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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BTE_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U1

student posiada umiejętności praktycznego
rozwiązywania problemów związanych
z wyznaczaniem niepewności pomiarowych, oceną
dokładności metody; przeprowadzaniem testów
statystycznych

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

posługuje się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL,
Statistica) do rozwiązywania zadań związanych
z analizą danych

BTE_K1_U08

zaliczenie

W1

podstawowe pojęcia analizy statystycznej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych: zmienna losowa i jej
charakterystyka; rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta)
Najważniejsze rozkłady dyskretne i ciągłe ( w tym dwumianowy, Poissona, Gaussa,
W1
t-Studenta)
Konstrukcja histogramu dla danych empirycznych; estymacja punktowa i
przedziałowa parametrów rozkładu na podstawie danych empirycznych

2.

Statystyczny opis niepewności pomiarowych - klasyﬁkacja typów pomiarów wg
konwencji GUM; wyznaczanie wartości liczbowych dla estymatorów wartości
średniej , odchylenia standardowego.
Reguły propagacji niepewności pomiarowych-podstawy teporetyczne. Praktyczne
zastosowanie reguły propagacji niepewności pomiarowych- przeprowadzenie
poprawnych obliczeń (w tym wyprowadzanie formuł na niepewność wielkości
złożonej; zastosowanie reguł dotyczących cyfr znaczących wyniku, obliczanie
błędów względnych).

Sylabusy

W1, U1
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3.

Badanie korelacji zmiennych losowych - wyznaczanie współczynnika korelacji
liniowej.
Metoda regresji liniowej-podstawy teoretyczne. Zastosowanie narzędzia arkusza
kalkulacyjnego do wyliczenia regresji i odczyt parametrów regresji wraz z ich
niepewnościami)
Wykorzystanie regresji liniowej w praktycznych zagadnieniach – proste
kalibracyjne ( w tym obliczanie stężenia badanej próbki wraz z niepewnością);
zastosowanie transformacji danych powiązanych zależnością nieliniową
(linearyzacja).

4.

Procedura testu statystycznego – ogólny schemat, testy istotności Studenta.
Rozpoznawanie jaki rodzaj testu statystycznego powinien być przeprowadzony dla
przedstawionego zestawu danych doświadczalnych
( test t dla par powiązanych lub test dla prób niezależnych; test t dla jednej próby) W1, U2
Testy nieparametryczne (test U, Wilcoxona).
Praktyczne obliczenia: obliczanie statystyki testowych i wyznaczanie obszarów
krytycznych. Interpretacja wyliczonych parametrów.

5.

Posługiwanie się narzędziami procedur statystycznych w programach
komputerowych (pakiet Oﬃce i inne): zastosowanie funkcji umożliwiających
wyznaczenie wartości dystrybuanty i gęstości prawdopodobieństwa dla różnych
rozkładów. Wyznaczanie kwantyli na podstawie rozkładu Gaussa lub t-Studenta (w
tym obliczanie przedziałów ufności dla średniej

U1, U2

U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagane jest zaliczenie każdego z dwóch kolokwiów pisemnych (każde
z kolokwiów zaliczone na co najmniej 50%). Jeżeli dane kolokwium nie jest
zaliczone w pierwszym podejściu, student ma prawo do jednego
dodatkowego terminu w trakcie trwania semestru. W przypadku
powtórnego niezaliczenia materiału kolejny termin przysługuje w sesji
poprawkowej.

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Wymagana jest obecność na ćwiczeniach, liczba zajęć opuszczonych z
usprawiedliwionych przyczyn nie może przekroczyć 2. Końcowa ocena na
zaliczenie wynika z 4 składowych: • Ocena frekwencji i zaangażowania na
zaliczenie pisemne
zajęciach -waga 10%) • Łączna ocena za kartkówki (również realizowane
w e-learningu) – waga 10% • Ocena za kolokwium nr I – waga 40% •
Ocena za kolokwium nr II – waga 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs z zakresu podstaw matematyki wyższej

Sylabusy
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Wstęp do biotechnologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3ec31eb

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie Studenta z podstawową wiedzą dotyczącą biotechnologii jako szerokiej, interdyscyplinarnej dziedziny
wiedzy i życia. Zapoznanie z kierunkami zastosowań biotechnologii, historią jej rozwoju, przebiegiem procesu
hodowli i biosyntezy, charakterystyką elementów procesu (np. materiału mikrobiologicznego, podłoży
hodowlanych). Zapoznanie z rodzajami i technikami hodowli (powierzchniowe, wgłębne, okresowe, ciągłe,
kombinowane).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada podstawową wiedzę na temat: historii
rozwoju biotechnologii, interdyscyplinarności
biotechnologii, mikroorganizmów stosowanych
w procesach biotechnologicznych, technikach
stosowanych w hodowlach drobnoustrojów, metodach
realizacji procesów biotechnologicznych. Student zna
praktyczne zastosowania procesów
biotechnologicznych, zna produkty tych procesów
i mikroorganizmy odpowiedzialne z ich biosyntezę.

BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BTE_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

student jest gotów wykorzystać posiadaną przez siebie BTE_K1_K01,
BTE_K1_K03,
wiedzę fachową, jest gotów tę wiedzę pogłębiać
BTE_K1_K04
i aktualizować.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić na czym polega interdyscyplinarności
biotechnologii, potraﬁ wskazać techniki stosowane
w hodowlach drobnoustrojów, metody realizacji
procesów biotechnologicznych, potraﬁ wskazać
na praktyczne zastosowania procesów
biotechnologicznych i na produkty tych procesów
spotykane i wykorzystywane w życiu codziennym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Biotechnologia nauka interdyscyplinarna (technologie, dziedziny przemysłowych
zastosowań, kierunki działania i rozwoju biotechnologii).
Rys historyczny rozwoju biotechnologii.
Uniwersalny proces biotechnologiczny (charakterystyka, przebieg, operacje
podstawowe i rodzaje procesów).
Procesy hodowli i biosyntezy (warunki operacyjne, charakterystyka materiału
mikrobiologicznego, podłoża hodowlane).
Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym (charakterystyka, cechy użytkowe,
przechowywanie).
Wzrost drobnoustrojów: nieograniczony i ograniczony.
Modele procesów biosyntezy mikrobiologicznej (wzrost, a tworzenie produktów
metabolizmu).
Charakterystyka hodowli metodą powierzchniową i wgłębną.
Klasyﬁkacja technik hodowli drobnoustrojów (okresowa, ciągła, kombinowana).

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kryteria zaliczenia przedmiotu podawane są na początku
zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu
sprawdzającego poziom przyswojenia i zrozumienia wiedzy
przekazywanej na wykładzie, tj. uzyskanie powyżej 60%
punktów z pisemnego zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Poprawna polszczyzna w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab436c7dc

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem prowadzonych zajęć jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy na temat najważniejszych zasad
poprawnej polszczyzny na różnych poziomach organizacji języka, a także ćwiczenie ich w praktyce. Cel tych zajęć
to także uświadomienie słuchaczom, że posługiwanie się poprawną polszczyzną jest niezwykle istotne dla
efektywności pracy w każdej dziedzinie życia i w każdej sytuacji, tym bardziej zaś w nauczaniu, szczególnie
na poziomie akademickim. Umiejętności zdobyte podczas zajęć przydadzą się bowiem do pisania prac
naukowych w języku polskim. Dzięki zajęciom studenci będą mieli również możliwość dyskusji na temat
najważniejszych tendencji rozwojowych współczesnego języka polskiego i jego przeobrażeń na przełomie wieków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębianie wiedzy dotyczącej poprawnej polszczyzny
stosowanej podczas studiowania, a także w różnych
sytuacjach życiowych; większa troska o zachowanie
polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie
wzorców poprawności i grzeczności językowej, które
są szczególnie istotne podczas nauczania na poziomie
akademickim niezależnie od przedmiotu czy dziedziny
wiedzy; właściwa ocena znaczenia języka jako
narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości
kulturowych;

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

BTE_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przeobrażenia i zróżnicowanie współczesnej polszczyzny: zmiany w zasadach
grzecznościowych, wpływ języka angielskiego na polszczyznę na różnych
poziomach jej organizacji, polszczyzna internetowa itp.; polszczyzna zróżnicowana
stylistycznie, terytorialnie i środowiskowo (style funkcjonalne, regionalizmy (zwł.
krakowskie), socjolekty i profesjolekty); umiejętność dopasowania się
wypowiedzią do sytuacji komunikacyjnej - zasady dobrego stylu i błędy
stylistyczne.

K1

2.

Najczęstsze błędy współczesnej polszczyzny i przydatne źródła poprawnościowe:
jak kształtuje się norma współczesnej polszczyzny, kto ją tworzy i gdzie ją
odnaleźć, najczęstsze wątpliwości poprawnościowe użytkowników polszczyzny
(np. w cudzysłowie czy cudzysłowiu, pomarańcza czy pomarańcz, zasady zapisu
daty itp.); źródła normy językowej, czyli o słownikach języka polskiego i innych
przydatnych wydawnictwach poprawnościowych tradycyjnych, ale zwłaszcza
internetowych.

K1

Sylabusy
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Poprawna polszczyzna na różnych poziomach organizacji języka: składnia
(najczęstsze błędy składniowe, użycie imiesłowowych równoważników zdania);
ﬂeksja (trudne przypadki gramatyczne w odmianie rzeczownika, odmiana nazwisk
itp.); poprawność leksykalno-semantyczna (słowa mylone, źle rozumiane, moda
językowa); poprawność frazeologiczna (błędy i innowacje frazeologiczne);
wymowa (wymowa samogłosek nosowych, wpływ wymowy na pismo); ortograﬁa
(razem - osobno - z łącznikiem, nowe zmiany w polskiej ortograﬁi, najczęstsze
błędy ortograﬁczne); interpunkcja (zasady użycia przecinka i innych znaków
interpunkcyjnych).

3.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności) oraz znajomość tematyki
zaprezentowanej i omówionej podczas zajęć, a także wskazanej
literatury przedmiotu, w tym materiałów przygotowanych i
udostępnionych przez prowadzącego. Wiedza ta będzie
weryﬁkowana podczas testu zaliczeniowego pod koniec semestru
polegającego zwłaszcza na rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych (np.
wybór właściwej formy, poprawny zapis daty, wstawianie przecinków,
odmiana nazwisk, poprawa błędów itp.). Ocena z testu będzie
podstawą wpisania oceny na koniec semestru. Dodatkowym
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie zadań cząstkowych
w trakcie semestru, a zwłaszcza jednej pracy pisemnej o charakterze
eseistycznym napisanej w różnych stylach czy odmianach
polszczyzny wskazanych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin
w biotechnologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab438eb95

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie wiedzy studentów o możliwości biotechnologicznego zastosowania najnowszych wyników badań
z zakresu genetyki, ﬁzjologii i biochemii fotoautotrofów. Zaprezentowanie potencjalnych kierunków badawczych
w biotechnologicznych aspektach biologii eksperymentalnej fotoautotrofów. Uświadomienie roli i znaczenia
fotoautotrofów w przemyśle, gospodarce i medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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biochemiczne i ﬁzjologiczne aspekty fotoautotroﬁi,
odgrywające kluczową rolę w biotechnologii

BTE_K1_W12,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W20

esej

W2

ﬁzyczne podstawy procesów fotosyntetycznych

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W20

esej

W3

biologię komórki eukariotycznej i prokariotycznej
fotoautotrofów, w tym budowę i funkcjonowanie
najistotniejszych w fotoautotroﬁi struktur
wewnątrzkomórkowych

BTE_K1_W06,
BTE_K1_W07,
BTE_K1_W11,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W20

esej

W4

najważniejsze instrumentalne metody jakościowej
i ilościowej analizy wybranych substancji
biochemicznych stosowane w badaniach
fotoautotrofów

BTE_K1_W12,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W20

esej

W5

podstawy przemysłowych procesów
biotechnologicznych z wykorzystaniem fotoautotrofów
w tym procesów służących ochronie zdrowia
i środowiska

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W16

esej

W6

dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii
fotoautotrofów i ma wiedzę w zakresie podstawowych
technik i narzędzi badawczych stosowanych w
biotechnologii roślin

BTE_K1_W17

esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania
standardowych zagadnień związanych
z biotechnologią fotoatutotrofów

BTE_K1_U02

esej

U2

korzystać z narzędzi internetowych, w tym baz danych
oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu
niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz
biotechnologii fotoautotrofów

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U06

esej

U3

przygotować opracowanie naukowe na podstawie
danych literaturowych lub danych doświadczalnych
z zakresu potencjalnych możliwości zastosowania
wyników badań fotoautotrofów w biotechnologii

BTE_K1_U10

esej

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu
biotechnologicznego zastosowania fotoautotrofów

BTE_K1_U13

esej

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

systematycznej pracy nad wszelkimi projektami
grupowymi mającymi długofalowy charakter

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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zbieranie informacji do zadanej pracy

7

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

struktura i biogeneza aparatu fotosyntetycznego roślin użytkowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

2.

mechanizmy pozyskiwania energii w procesach autotroﬁi i ich potencjalne
zastosowanie w gospodarce

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

3.

znaczenia interakcji roślina-mikroorganizm w biotechnologii roślin

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

4.

sinice, glony i rośliny w biotechnologii środowiska

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

zastosowanie barwników fotosyntetycznych w medycynie

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

6.

witamina E i inne prenylolipidy jako roślinne antyoksydanty

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1

7.

metabolity wtórne roślin naczyniowych, sinic i porostów – od identyﬁkacji do
aplikacji; warunki syntezy wybranych metabolitów wtórnych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

8.

przykłady allelopatycznego oddziaływania metabolitów wtórnych

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1

9.

poszukiwanie biotechnologicznych metod stymulacji produktywności roślin

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

10.

zastosowanie roślin transgenicznych w laboratorium

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Udział w dyskusji. 2. Esej na wybrany temat obejmujący jedno z
zagadnień poruszanych na zajęciach. Kryteria: - stopień opanowania
poruszanych zagadnień i umiejętność ich praktycznego zastosowania we
współczesnej biotechnologii organizmów fotoautotroﬁcznych
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Wybrane metody inżynierii komórkowej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab43b0074

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie aktualnych informacji związanych z hodowlą komórek zwierzęcych „in vitro”. Uzyskanie
umiejętności hodowania komórek zwierzęcych i wykorzystania ich w doświadczeniach z zachowaniem
podstawowych zasad pracy w warunkach jałowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ opisać fazy wzrostu hodowli komórek
zwierzęcych

BTE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie konieczność i zasady zachowania
warunków jałowych i bezpieczeństwa podczas hodowli
komórek zwierzęcych.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W20

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

potraﬁ rozpoznać najpopularniejsze zakażenia hodowli
komórek i zna sposoby przeciwdziałania im.

BTE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

potraﬁ wykonać pasaż hodowli komórek zwierzęcych
z zachowaniem warunków jałowych.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03

zaliczenie

potraﬁ przeprowadzić test żywotności i wyznaczyć
krzywą wzrostu hodowli.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do podstawowych technik stosowanych w badaniach
komórkowych: hodowle komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
testy żywotności; wybrane zaawansowane techniki inżynierii komórkowej:
wprowadzanie makrocząsteczek do komórek, fuzja komórek (PEG i elektrofuzja),
produkcja i selekcjonowanie hybryd komórkowych, produkcja przeciwciał
monoklonalnych, łączenie barwników ﬂuorescencyjnych z przeciwciałami, DNA i
PNA, wykrywanie hybrydyzacji kwasów nukleinowych in situ z użyciem
ﬂuorescencji, badanie ekspresji genów z użyciem białka GFP, mikroiniekcja i
mikromanipulacja, manipulacja organellami komórkowymi z użyciem wiązki
laserowej.

W1, W2, W3

2.

Prowadzenie hodowli komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
bankowanie i rozbankowywanie.

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Przeprowadzenie testów żywotności, wyznaczanie krzywej przeżywalności
komórek hodowlanych.

3.

W1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne 50% punktów na zaliczenie.

laboratoria

zaliczenie

Sylabusy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
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Selected Methods of Cell Engineering
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab43cfcb6

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie aktualnych informacji związanych z hodowlą komórek zwierzęcych „in vitro”. Uzyskanie
umiejętności hodowania komórek zwierzęcych i wykorzystania ich w doświadczeniach z zachowaniem
podstawowych zasad pracy w warunkach jałowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ opisać fazy wzrostu hodowli komórek
zwierzęcych

BTE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie konieczność i zasady zachowania
warunków jałowych i bezpieczeństwa podczas hodowli
komórek zwierzęcych.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W20

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

potraﬁ rozpoznać najpopularniejsze zakażenia hodowli
komórek i zna sposoby przeciwdziałania im.

BTE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

potraﬁ wykonać pasaż hodowli komórek zwierzęcych
z zachowaniem warunków jałowych.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03

zaliczenie

potraﬁ przeprowadzić test żywotności i wyznaczyć
krzywą wzrostu hodowli.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do podstawowych technik stosowanych w badaniach
komórkowych: hodowle komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
testy żywotności; wybrane zaawansowane techniki inżynierii komórkowej:
wprowadzanie makrocząsteczek do komórek, fuzja komórek (PEG i elektrofuzja),
produkcja i selekcjonowanie hybryd komórkowych, produkcja przeciwciał
monoklonalnych, łączenie barwników ﬂuorescencyjnych z przeciwciałami, DNA i
PNA, wykrywanie hybrydyzacji kwasów nukleinowych in situ z użyciem
ﬂuorescencji, badanie ekspresji genów z użyciem białka GFP, mikroiniekcja i
mikromanipulacja, manipulacja organellami komórkowymi z użyciem wiązki
laserowej.

W1, W2, W3

2.

Prowadzenie hodowli komórek zwierzęcych in vitro, pasażowanie, klonowanie,
bankowanie i rozbankowywanie.

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Przeprowadzenie testów żywotności, wyznaczanie krzywej przeżywalności
komórek hodowlanych.

3.

W1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne 50% punktów na zaliczenie.

laboratoria

zaliczenie

Sylabusy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
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Biochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3ee5f91

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBt-BT232

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z biochemii w zakresie obejmującym metabolizm i przekaz informacji

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi z zakresu biochemii

C3

Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu, opracowania
i analizy wyników

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

chemiczne podstawy warunkujące powstanie
i podtrzymywanie życia

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W2

złożoność i współzależności procesów zachodzących
w komórkach

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W3

podstawowe przemiany i cykle biochemiczne
zachodzące w komórkach roślinnych i zwierzęcych

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W4

przebieg replikacji, naprawy DNA, transkrypcji
i translacja w komórkach organizmów
prokariotycznych i eukariotycznych

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W5

jak komórki komunikują się między sobą
za pośrednictwem hormonów, czynników wzrostowych
i cytokin

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W6

podstawowe ścieżki wewnątrzkomórkowych szlaków
przekazu sygnału

BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W7

lokalizację wewnątrzkomórkową procesów
biochemicznych

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

egzamin pisemny

W8

zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium
biochemicznym

BTE_K1_W20

zaliczenie

U1

dokonywać prostych obliczeń biochemicznych w tym
dotyczących stężeń makromolekuł (białek, kwasów
nukleinowych) i wykorzystywać je w praktyce. m.in.
sporządzać roztwory o zadanym stężeniu

BTE_K1_U04

egzamin pisemny

U2

posługiwać się podstawowymi urządzeniami
w laboratorium biochemicznym: potraﬁ
przygotowywać bufory o określonym pH przy użyciu
pH-metru, posługiwać się miarowymi pipetami
automatycznymi, mierzyć absorbancję próbek
z użyciem spektrofotometru kuwetowego
i płytkowego, korzystać z wirówki laboratoryjnej,
przeprowadzić elektroforezę białek i DNA w aparacie
do elektroforezy.

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

wskazać metody analizy jakościowej i ilościowej
aminokwasów, białek, cukrów, lipidów

BTE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie sporządzić krzywą standardową
do oznaczania stężenia określonego związku
i w oparciu o tę krzywą wyznaczyć stężenie związku
w badanej próbce

BTE_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U5

wykorzystać w praktyce znajomość deﬁnicji
aktywności enzymatycznej, aktywności właściwej,
aktywności molekularnej i obliczyć ich wartości
z danych doświadczalnych

BTE_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U6

wyznaczyć stałą Michaelisa-Menten w reakcji I rzędu
w oparciu o dane doświadczalne

BTE_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktualizowania wiedzy kierunkowej z zakresu
biochemii

BTE_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

dbania o bezpieczeństwo własne i otoczenia podczas
wykonywania doświadczeń

BTE_K1_K09

zaliczenie

K3

współpracy w grupie przy przeprowadzaniu ćwiczeń

BTE_K1_K02

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

laboratoria

75

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

100

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
298

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metabolizm: Koncepcje powstania życia („świat RNA”, pierwotny metabolizm).
Chemiczne podstawy powstania i istnienia życia.

W1, K1

2.

Metabolizm: Biochemia autotroﬁi i heterotroﬁi– znaczenie biochemii w
podtrzymywaniu ekologicznych powiązań metabolicznych.

W2, K1

3.

Metabolizm: Rola reakcji redoks w biochemii. Biochemiczne podstawy zarządzania
przemianami energetycznymi komórki i organizmu.

W3, W7, K1

4.

Metabolizm: Metabolizm najważniejszych grup związków biologicznych i ich
wzajemne powiązania (przemiany cukrowców, związków azotu, metabolizm
lipidów) jako zintegrowany system warunkujący życie.

W3, W7, K1

5.

Metabolizm: Systemy regulacji przemian metabolicznych.

W3, W5, W6, W7, K1

6.

Metabolizm: Szlaki i cykle metaboliczne jako narzędzie biotechnologii.

W3, K1

7.

Przepływ informacji genetycznej: Struktura kwasów nukleinowych i podstawowe
metody biologii molekularnej.

W1, W4, K1

8.

Przepływ informacji genetycznej: Replikacja u Prokaryota i Eukaryota. Telomery i
telomeraza. Uszkodzenia i naprawa DNA.

W4, W7, K1

9.

Przepływ informacji genetycznej: Transkrypcja u Prokaryota i Eukaryota.
Promotory genów. Polimerazy RNA. Regulacja transkrypcji. Obróbka pierwotnych
transkryptów. Splajsing. Redagowanie mRNA.

W4, W7, K1

10.

Przepływ informacji genetycznej: Kod genetyczny. Przebieg translacji i
potranslacyjne modyﬁkacje białek.

W4, W7, K1

Sylabusy
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11.

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa: Cząsteczki uczestniczące
w przekazie sygnału (przekaźniki I i II rzędu).

W5, W7, K1

12.

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa: Receptory błonowe i
jądrowe.

W5, W7, K1

13.

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa: Przykłady wybranych
szlaków sygnałowych.

W5, W6, W7, K1

14.

Ćwiczenia: Podstawowe obliczenia biochemiczne. Przygotowywanie odczynników i
buforów (ważenie, rozpuszczanie, ustalanie zadanego pH).

W8, U1, U2, K3

15.

Ćwiczenia: Własności chemiczne i analiza jakościowa lub ilościowa aminokwasów,
białek, cukrów, lipidów i kwasów nukleinowych.

W8, U2, U3, K2, K3

16.

Ćwiczenia: Podstawy absorpcjometrii - prawo Lamberta-Beera. Wykreślanie
krzywej standardowej i określanie stężeń badanych związków w oparciu o krzywą
standardową.

W8, U2, U4, K2, K3

17.

Ćwiczenia: Oznaczanie aktywności wybranych enzymów. Wyznaczanie stałej
Michaelisa-Menten (Km).

W8, U5, U6, K2, K3

18.

Ćwiczenia: Analiza aktywności fotochemicznej fotoukładu II.

W8, U5, K2, K3

19.

Ćwiczenia: Izolacja kwasów nukleinowych.

W8, U2, K2, K3

20.

Zastosowanie metod chromatograﬁcznych i elektroforetycznych do izolacji i
analizy wybranych grup związków.

W8, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z egzaminu (z wagą 80%)
i ćwiczeń (z wagą 20%). Egzamin sprawdza wiedzę zdobytą na
wykładach i podczas samodzielnej nauki z zalecanych podręczników.
Egzamin obejmuje zagadnienia dotyczące metabolizmu oraz przepływu
informacji proporcjonalnie do liczby wykładów poświęconych tym dwóm
działom biochemii. Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student
musi uzyskać ponad 50% punktów niezależnie z każdego działu. Pytania
egzaminacyjne obejmują pytania testowe (test jednokrotnego wyboru)
oraz krótkie pytania otwarte (typu: wymień, podkreśl, połącz w pary,
podaj deﬁnicję i funkcję, dopasuj, narysuj wzór, narysuj wiązanie, napisz
reakcję, narysuj i opisz schemat itp.). Do egzaminu mogą przystąpić
jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Na ocenę końcową zajęć laboratoryjnych z biochemii składa się: -liczba
punktów z 4 kolokwiów – maksymalnie 48 punktów -liczba punktów za
sprawozdania – maksymalnie 24 punkty -liczba punktów za
przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie ćwiczeń – maksymalnie 24
punkty, co stanowi razem 96 punktów. Zaliczenie otrzymują studenci,
którzy: - opuścili nie więcej niż jedne ćwiczenia (usprawiedliwione), mają zaliczone wszystkie sprawozdania z wszystkich ćwiczeń, w których
uczestniczyli, - uzyskali co najmniej 58 punktów w tym co najmniej 28
punktów z kolokwiów, 14 punktów za sprawozdania i 14 punktów za
przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie. Liczba punktów - Ocena: 58 –
64,9 dostateczny 65 – 72,9 plus dostateczny 73 – 80,9 dobry 81 – 87,9
plus dobry 88 – 96,0 bardzo dobry W przypadku studentów, którzy
opuścili jedne ćwiczenia, korelacja pomiędzy zdobytą liczbą punktów a
uzyskaną oceną jest nieco inna i wynika z niższej maksymalnej liczby
punktów, które student mógł otrzymać. Studenci, którzy uzyskali mniej
niż wymaganą do zaliczenia liczbę punktów z całych ćwiczeń, ale
uzyskali co najmniej 14 punktów za sprawozdania i co najmniej 14
punktów za przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie, mogą przystąpić do
kolokwium poprawkowego obejmującego materiał z wszystkich czterech
kolokwiów, które odbędzie się w sesji egzaminacyjnej. W porozumieniu z
zainteresowanymi studentami ustalony zostanie jeden i tylko jeden
termin kolokwium zaliczeniowego. W przypadku zaliczenia ćwiczeń na
podstawie kolokwium zaliczeniowego, student uzyskuje zaliczenie na
ocenę dostateczną. Studenci, którzy uzyskali mniej niż 14 punktów za
sprawozdania lub mniej niż 14 punktów za przygotowanie do ćwiczeń i
wykonanie, lub nie mają zaliczonych wszystkich sprawozdań z ćwiczeń,
w których uczestniczyli, nie są dopuszczeni do kolokwium
zaliczeniowego i, aby przystąpić do egzaminu z biochemii, muszą
powtarzać kurs w kolejnym roku akademickim. Uwaga! Jeśli student w
danym roku akademickim uzyskał zaliczenie ćwiczeń na ocenę
dostateczną i nie zdał egzaminu, to w przyszłym roku akademickim musi
powtarzać ćwiczenia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bezwzględny wymóg zaliczenia kursów Chemia organiczna oraz Biochemia strukturalna i enzymologia. Obecność na
ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązkowa.

Sylabusy
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Biotechnologia dla środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.140.5cb588ﬀ45911.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-ZZ65

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja nowoczesnych kierunków prac nad ochroną i odnową środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem
osiągnięć biotechnologii środowiskowej

C2

Przedstawienie podstawowych pojęć i deﬁnicji oraz omówienie najważniejszych regulacji prawnych, dotyczących
środowiska przyrodniczego i jego ochrony

C3

Omówienie podstawowych metod biologicznych stosowanych do likwidacji zanieczyszczeń antropogenicznych:
bioremediacji, ﬁtoremediacji, oczyszczania ścieków, biotransformacji i zagospodarowania odpadów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe procesy odpowiedzialne za niszczenie
poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego

BTE_K1_W06,
BTE_K1_W07,
BTE_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

podstawowe deﬁnicje, pojęcia i regulacje prawne
związane z ochroną środowiska przyrodniczego

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W13

zaliczenie pisemne

W3

deﬁnicję, zadania i cele biotechnologii środowiskowej
oraz podstawowe dziedziny nauk przyrodniczych
wykorzystywane w pracach na rzecz środowiska

BTE_K1_W11,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne

W4

korzyści wynikające ze stosowania metod
biologicznych w ochronie środowiska naturalnego

BTE_K1_W11,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

najważniejsze procesy odpowiedzialne za biologiczne
przemiany ksenobiotyków

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W11,
BTE_K1_W12

zaliczenie pisemne

W6

metody ochrony i odnowy środowiska
z wykorzystaniem drobnoustrojów i roślin

BTE_K1_W11,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U1

porównać badania naukowe o charakterze
poznawczym oraz prace wdrożeniowe w dziedzinie
biotechnologii środowiska

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

zaliczenie pisemne

U2

uzasadnić potrzebę stosowania badań o charakterze
poznawczym oraz prac wdrożeniowych jako
elementów niezbędnych do opracowania nowych
biotechnologii dla środowiska

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

wykorzystać polsko- i anglojęzyczne źródła literatury
o tematyce związanej z biotechnologią środowiska

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

zaliczenie pisemne

K1

uzasadnienia potrzeby ochrony środowiska
i konieczności eliminacji zagrożeń cywilizacyjnych
w kontekście zrównoważonego rozwoju

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05,
BTE_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

docenienia korzyści płynących z wykorzystania
najnowszych osiągnięć badań naukowych w praktyce
środowiskowej

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05,
BTE_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

przeprowadzenie badań literaturowych

3

przygotowanie do ćwiczeń

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem wykładów, w pierwszej części kursu, jest omówienie zagrożeń
środowiskowych, związanych z rolniczą i przemysłową działalnością człowieka,
uzasadnienie konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony i rekultywacji
środowiska przyrodniczego w kontekście zrównoważonego rozwoju cywilizacji
technicznej połączonego z zachowaniem naturalnych wartości biogeosfery,
stabilności ekosystemów i utrzymaniem bioróżnorodności oraz zapoznanie z
podstawowymi deﬁnicjami, ustawami i rozporządzeniami, jak również innymi,
wybranymi aspektami prawnymi, związanych ze stanem środowiska
przyrodniczego oraz regulującymi gospodarkę odpadami.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

2.

Celem wykładów, w drugiej części kursu, jest przekaz wiedzy dotyczący
nowoczesnych kierunków prac nad ochroną i odnową środowiska naturalnego z
wykorzystaniem osiągnięć współczesnej biotechnologii środowiskowej:
prezentacja najważniejszych metod zapobiegania degradacji środowiska
(prewencja) oraz technologii biologicznych, których efektem jest eliminacja
zanieczyszczeń obecnych w ściekach, środowisku glebowo-wodnym oraz
atmosferze, jak również utylizacja odpadów poprodukcyjnych. W szczególności,
studenci poznają (1) sposoby wykorzystania aktywności mikroorganizmów w
takich technologiach biolgicznych, jak: oczyszczanie ścieków osadem czynnym,
kompostowanie odpadów i osadów ściekowych, fermentacja metanowa połączona
z produkcją biogazu, biooczyszczanie gazów odlotowych, jak również koncepcja
przemysłowego wykorzystania specjalistycznych konsorcjów drobnoustrojów –
biopreparatów w celu optymalizowanej bioremediacji zanieczyszczeń
organicznych w środowisku gruntowo-wodnym, zanieczyszczonym substancjami
ropopochodnymi, oraz (2) zakres i sposoby wykorzystania roślin w biotechnologii
środowiska: ﬁtotechnologie służące ﬁtoremediacji i ﬁtorekultywacji terenów
zdegradowanych i obszarów zanieczyszczonych antropogenicznie.

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Celem ćwiczeń są zajęcia o charakterze warsztatów terenowych; podczas wyjazdu
studenci zwiedzają nowoczesne, zintegrowane instalacje składowania i
zagospodarowania odpadów lub – wariantowo - stanowisko oczyszczania gruntu,
gdzie prowadzi się zabiegi z zastosowaniem metod mikrobiologicznych:
biostymulacji i bioaugmentacji.

3.

W1, W3, W4, W6, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Udział w wykładach jest obowiązkowy; dopuszczalne są dwie nieobecności
(usprawiedliwione przed prowadzącym). Pisemny sprawdzian zaliczeniowy
ma charakter mieszany, obejmujący pytania testowe jedno- i
wielokrotnego wyboru, pytania otwarte (np. „wymień”, „narysuj i opisz
zaliczenie pisemne
schemat”, „dopasuj”, „podaj przykład”) oraz zagadnienia problemowe.
Aby uzyskać zaliczenie należy udzielić min. 55% poprawnych odpowiedzi.
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu zaliczeniowego jest
uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych.

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia terenowe zaliczane są na podstawie obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe (dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności). Zaliczenie kursów
podstawowych z przedmiotów: Chemia organiczna, Mikrobiologa, Biologa komórki, Podstawy biologii

Sylabusy
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Fizyka II – elementy ﬁzyki współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3f2112e

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT632

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu ﬁzyki współczesnej w celu umożliwienia im świadomego
stosowania metod ﬁzycznych w biotechnologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia termodynamiki - stan równowagi,
energia wewnętrzna, ciepło, temperatura

BTE_K1_W04

egzamin pisemny
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W2

zasady termodynamiki, potencjały termodynamiczne

BTE_K1_W04

egzamin pisemny

W3

geneza procesów nieodwracalnych, przemiany fazowe

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny

W4

natura i znaczenie zjawisk powierzchniowych

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05

egzamin pisemny

W5

elementy optyki geometrycznej i falowej

BTE_K1_W04

egzamin pisemny

W6

ﬁzyczne podstawy tworzenia obrazów, przyrządy
optyczne, pojęcie zdolności rozdzielczej

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W10

egzamin pisemny

W7

podstawy dyfrakcyjnych badań strukturalnych,
problem fazowy

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W10

egzamin pisemny

W8

budowa materii

BTE_K1_W04

egzamin pisemny

W9

dualizm korpuskularno-falowy, podstawy ﬁzyki
kwantowej

BTE_K1_W04

egzamin pisemny

W10

widma energetyczne układów ﬁzycznych, podstawy
spektroskopii

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W10

egzamin pisemny

W11

elementy ﬁzyki jądrowej, zagadnienia
promieniotwórczości, elementy energetyki jądrowej

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W10

egzamin pisemny

U1

poprawnie interpretować informacje dotyczące stanu
równowagi układów ﬁzycznych i warunków, których te
stany dotyczą

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

U2

określać metodami ﬁzycznymi czy dany układ jest
w stanie równowagi

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

w sposób poprawny interpretować i badać zjawiska
powierzchniowe

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

umiejętnie posługiwać się przyrządami optycznymi
oraz poprawnie interpretować uzyskane wyniki
obserwacji mikroskopowych.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10

egzamin pisemny, raport

student jest przygotowany do wykonywania pod
kierunkiem opiekuna badań strukturalnych z użyciem
promieniowania X oraz ich poprawnej interpretacji.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10

egzamin pisemny, raport

poprawnie interpretować obserwowane zjawiska
w kontekście wiedzy dotyczącej budowy materii

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

U5

U6

Sylabusy
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U7

U8

U9

poprawnie interpretować obserwowane zjawiska
w kontekście znajomości podstaw ﬁzyki kwantowej

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U07,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

prowadzić badania eksperymentalne przy użyciu
metod rezonansowych: MRJ, spektroskopii
Moessbauerowskiej oraz mikrotomograﬁi
komputerowej

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U07,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

prowadzić badania eksperymentalne przy użyciu
metod spektroskopii promieniowania gamma

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U07,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U13

egzamin pisemny, raport

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K09

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy na rzecz społeczeństwa przy
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z zakresu
podstaw ﬁzyki współczesnej i posługiwania się
współczesnymi technikami badawczymi opartymi
o metody ﬁzyki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie raportu

40

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Termodynamika jako ﬁzyka ciał makroskopowych: pojęcie stanu równowagi,
ciepło i temperatura

W1, U1

2.

Zasady termodynamiki

W2, U1

3.

Podstawy termodynamiki statystycznej

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Procesy nieodwracalne i ich statystyczna geneza, przemiany fazowe i ich
mechanizmy

W3, U1, U2

5.

Elementy ﬁzyki powierzchni (napięcie powierzchniowe, efekt kapilarny), procesy
zarodkowania i wzrostu (rola ﬂuktuacji, krytyczny rozmiar zarodka)

W4, U3

6.

Elementy optyki geometrycznej i falowej (odbicie, załamanie, całkowite
wewnętrzne odbicie, dyfrakcja na dwu i wielu szczelinach oraz na pojedynczej
szczelinie,).

W5, U4

7.

Tworzenie obrazów, rola dyfrakcji, zasada działania mikroskopu, zdolność
rozdzielcza mikroskopu optycznego lub elektronowego, działanie mikroskopu
interferencyjnego

W6, U4

8.

Dyfrakcja promieniowania X na kryształach

W7, U5

9.

Krystalograﬁa – metoda bezpośrednia, problem fazowy

W7, W8, U5, U6

10.

Oddziaływania fundamentalne i budowa materii.

W8, U6

11.

Podstawy ﬁzyki kwantowej

W9, U7, K1

12.

Poziomy energetyczne, typy widm energetycznych, struktura pasmowa

W10, W8, W9, U6, U7

13.

Spektroskopia – metody badawcze

W10, W8, W9, U7, U8

14.

Elementy ﬁzyki jądrowej (promieniowanie jonizujące, dawki, rozpady
promieniotwórcze, reakcje jądrowe, reakcje syntezy i rozszczepienia jąder).

W11, U9

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie zajęc laboratoryjnych i pozytywny wynik egzaminu

laboratoria

raport

Zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie ćwiczeń
laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Fizyka I w 2 semestrze studiów I stopnia

Sylabusy
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Mikrobiologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3f3c0b2

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu klasyﬁkacji, ﬁzjologii i patogenności mikroorganizmów.

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w pracy z mikroorganizmami.

C3

Przygotowanie studenta do pracy w warunkach jałowych, w laboratorium mikrobiologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada podstawową wiedzę w zakresie
budowy i funkcjonowania komórek prokariotycznych

BTE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student ma podstawową wiedzę z zakresu
mikrobiologii obejmującą: aspekty klasyﬁkacji
mikroorganizmów, ich ﬁzjologię i patogenność

BTE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

student zna zasady BHP umożliwiające bezpieczną
pracę w laboratorium mikrobiologicznym

BTE_K1_W20

zaliczenie

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze w zakresie mikrobiologii: potraﬁ wyizolować
i wyhodować drobnoustroje, oznaczyć liczbę bakterii
w zawiesinie komórek, przygotować preparaty
mikroskopowe komórek oraz oznaczyć oporność
bakterii na antybiotyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych w laboratorium
mikrobiologicznym

BTE_K1_K09

zaliczenie

K2

pracować w laboratorium w poczuciu
odpowiedzialności za powierzony sprzęt i szacunku
do pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

laboratoria

45

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady: Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria
klasyﬁkacji mikroorganizmów, systematyka bakterii. Charakterystyka wybranych
grup mikroorganizmów prokariotycznych. Wymagania odżywcze i typy procesów
metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie bakterii. Struktura genomu bakterii,
plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów,
bakteriofagi. Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów - mutacje,
rekombinacje i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Zastosowanie
drobnoustrojów w biotechnologii, oczyszczanie środowiska, elementy inżynierii
genetycznej. Molekularne mechanizmy działania antybiotyków i modele
odporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na
drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Rola bakterii w
kształtowaniu biosfery. Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojami a
innymi organizmami, patogenność drobnoustrojów, elementy immunologii
infekcyjnej.

W1, W2, W3

2.

Ćwiczenia: Sterylizacja, dezynfekcja, praca w warunkach jałowych. Metody
barwienia bakterii i poszczególnych struktur komórek. Podłoża bakteriologiczne,
posiew bakterii na podłoża płynne i stałe. Typy wzrostu bakterii na podłożach
płynnych i morfologia kolonii bakteryjnych. Izolacja i uzyskiwanie czystych kultur
bakterii. Metody hodowli i przechowywania drobnoustrojów. Oznaczanie liczby
bakterii w zawiesinie komórek. Obliczanie czasu wzrostu generacji bakterii w
hodowli stacjonarnej. Wykrywanie produktów metabolizmu bakterii, enzymów i
toksyn bakteryjnych. Cykl badania diagnostycznego, techniki molekularne
stosowane w identyﬁkacji drobnoustrojów, testy serologiczne. Oznaczanie
oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Naturalna mikroﬂora organizmu.
Mikrobiologia środowisk specjalnych: powietrza, wody, mleka. Wpływ środków
antyseptycznych, jonów metali i promieniowania UV na bakterie. Wykrywanie
substancji mutagennych. Grzyby.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Przystąpienie do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń
laboratoryjnych.

laboratoria

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na zajęciach, wykonanie
ćwiczeń praktycznych, ze złożeniem pisemnego sprawozdania, zaliczenie
sprawdzianów cząstkowych, przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Biochemia ogólna

Sylabusy
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Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3f58574

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0588Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i
statystykę

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBt-BT151

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawami ﬁzycznymi i chemicznymi modelowania
molekularnego oraz możliwościami metod komputerowych w badaniach bioukładów molekularnych.

C2

Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się programami do modelowania
molekularnego oraz korzystania z baz danych struktur białkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie pojęcie modelu oraz zna zasady
tworzenia modelu komputerowego cząsteczek. Wie co
to jest struktura przestrzenna cząsteczki. Zna
podstawy mechaniki molekularnej oraz dynamiki
molekularnej.

BTE_K1_W10,
BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BTE_K1_U06,
BTE_K1_U07

zaliczenie

BTE_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ posługiwać się wybranymi popularnymi
programami do modelowania molekularnego. Potraﬁ
korzystać z bazy danych strukturalnych PDB. Potraﬁ
przeprowadzić wizualizację znalezionej w bazie
makrocząsteczki. Potraﬁ zbudować, zoptymalizować
małą cząsteczkę oraz przeprowadzić jej symulacje
dynamiki molekularnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczciwej oraz efektywnej pracy indywidualnej
i zespołowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja i perspektywy modelowania molekularnego

W1

2.

Struktura przestrzenna cząsteczki i oddziaływania międzyatomowe

W1, U1, K1

3.

Funkcja potencjału i jej parametry

W1, U1, K1

4.

Optymalna struktura układu molekularnego: metody minimalizacji funkcji
potencjału, problem lokalnego minimum

W1, U1, K1

Sylabusy
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Dynamiczne zachowanie układu molekularnego: symulacja dynamiki
molekularnej, rozwiązanie równania ruchu dla każdego atomu w układzie, wymiar
problemu i stosowane przybliżenia

5.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na
zaliczenie kursu składa się ocena z ćwiczeń (3 x 10 pkt
wykonanie/sprawozdania + 10 kolowium = 40 pkt ) oraz wynik egzaminu
pisemnego (60 pkt). Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na
zaliczenie na ocenę
wykładach (odpowiedzi na zadawane pytania, komentarze dotyczące
treści wykładu). Oceny końcowe wyznaczane są w oparciu o poniższą
punktację: 5.0 (powyżej 90 pkt), 4.5 (85-90 pkt), 4.0 (80-85 pkt), 3.5
(75-80 pkt), 3.0 (65-75 pkt), 2.0 (poniżej 65 pkt).

zaliczenie

Pisemne opracowanie ćwiczeń wg punktów zawartych w instrukcji.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min 60% z maksymalnej liczby
punktów z ćwiczeń (przygotowania, wykonania, opracowania) oraz z
kolokwiów przeprowadzanych na ćwiczeniach sprawdzających nabytą
wiedzę.
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Milestones in medical biotechnology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab43ed0b4

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami biotechnologii medycznej i podkreślenie
związku między badaniami podstawowymi a opracowywaniem terapii pozwalających na skuteczne leczenie
chorób.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu kursu studenci powinni znać
i rozumieć: - ścisłą zależność między poznawaniem
molekularnych mechanizmów biologicznych
i możliwością leczenia chorób - historię rozwoju terapii
z wykorzystaniem białek rekombinowanych osiągnięcia i trudności terapii genowych i terapii
wykorzystujących komórki macierzyste konsekwencje wprowadzenia wysokoprzepustowych
analiz genomu, transkryptomu, proteomu
i metabolomu - znaczenie zwierząt transgenicznych
w badaniach podstawowych i biomedycznych

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K05

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu kursu student powinien potraﬁć: wytłumaczyć założenia i zinterpretować wyniki kilku
przełomowych doświadczeń biologicznych - omówić
przykłady bezpośredniego wykorzystania badań
podstawowych do rozwoju nowych strategii
terapeutycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zakończeniu kursu student powinien być gotów do:
- ciągłej aktualizacji wiedzy dotyczącej biologii
komórki, biotechnologii medycznej i tworzenia nowych
leków - upowszechniania wiedzy o najnowszych
osiągnięciach biotechnologii medycznej i ich
stosowaniu w praktyce klinicznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co koduje kod genetyczny czyli od genu do białka (i z powrotem)

W1, K1

2.

Od bakterii do apteki: skąd się bierze insulina a skąd hormon wzrostu

W1, U1, K1

3.

Terapia genowa: co się udało i dlaczego nie wszystko

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Angiogeneza: za mało – źle, za dużo – jeszcze gorzej

W1, U1, K1

5.

Od zrozumienia mechanizmów molekularnych do zaprojektowania leku: dlaczego
niektóre nowotwory stały się mniej groźne

W1, U1, K1

6.

Co stanowi o wyjątkowości komórek macierzystych

W1, U1, K1

7.

Przeszczepianie szpiku: dlaczego to działa

W1, U1, K1

8.

Reprogramowanie komórek czyli jak je odmłodzić i po co

W1, U1, K1

9.

Od powodzi danych do rzeczywistej wiedzy: analizy wielkoskalowe

W1, U1, K1

10.

Anonimowi bohaterowie: inżynierowie genetyczni i ich transgeniczne zwierzęta

W1, U1, K1

11.

Czego mogą nas nauczyć tęczowe myszy czyli od uśredniania do komórkowego
indywidualizmu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pojedynczego wyboru sprawdzający umiejętność
zaliczenie na ocenę, brak zaliczenia interpretacji wyników doświadczeń. Student musi
uzyskać 60% punktów aby zaliczyć kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód
i oczyszczania ścieków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb588ﬀc73d7.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBT-BT635

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat wykorzystania procesów biotechnologicznych w zakresie uzdatniania
wody przeznaczonej do konsumpcji oraz oczyszczania ścieków odprowadzanych do środowiska. Zapoznanie
studentów ze współczesnymi technologiami stosowanymi w oczyszczaniu wód i ścieków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada uporządkowaną wiedzę na temat
przemysłowych procesów biotechnologicznych
wykorzystywanych w technologiach uzdatniania wód
i oczyszczania ścieków, w tym procesów
wykorzystujących mikroorganizmy i makroﬁty oraz
procesów służących ochronie środowiska

BTE_K1_W16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii
stosowane w procesach oczyszczania wód i ścieków

BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach
biochemicznych

BTE_K1_W20

raport, zaliczenie

U1

potraﬁ wskazać typowe metody biotechnologiczne
stosowane w procesach technologicznych
umożliwiających uzdatnianie wody przeznaczonej
do celów konsumpcyjnych oraz oczyszczanie ścieków

BTE_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

U2

rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej
biochemii i biotechnologii w języku polskim
i angielskim

BTE_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

U3

korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych
oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu
niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu biotechnologii oraz wykazuje
umiejętność ich krytycznej analizy

BTE_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i potrzebę systematycznego
zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami
naukowymi z biotechnologii i nauk pokrewnych

BTE_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

K2

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

raport, zaliczenie

K3

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

BTE_K1_K09

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

ćwiczenia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Konwersatoria:
W trakcie zajęć będą omawiane zagadnienia dotyczące biotechnologicznych
rozwiązań stosowanych w procedurach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
oraz najnowszych technik w oparciu o literaturę fachową, w tym m.in.:
charakterystyka i klasyﬁkacja wód; rodzaje zanieczyszczeń wód powierzchniowych
i podziemnych; wymagania stawiane wodom przeznaczonym do spożycia; kryteria
doboru sposobów oczyszczania wody; metody uzdatniania wód - techniki ﬁzyczne,
chemiczne, biologiczne; zalety i wady biologicznych metod uzdatniania wód;
warunki rozwoju i metabolizm mikroorganizmów stosowanych w biologicznym
oczyszczaniu wód; procesy biochemiczne wykorzystywane w technologiach
uzdatniania wód; zastosowanie procesów biochemicznych w uzdatnianiu wody reaktory do nitryﬁkacji, reaktory do denitryﬁkacji, typy ﬁltrów, inﬁltracja naturalna
i sztuczna, usuwanie żelaza i manganu; podział i charakterystyka ścieków; metody
oczyszczania ścieków - techniki mechaniczne, chemiczne, biologiczne; usuwanie
zanieczyszczeń w warunkach tlenowych i beztlenowych; optymalizacja
bioreaktorów do oczyszczania ścieków; biotechnologiczne metody stosowane w
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
oczyszczalniach ścieków - osad czynny, złoża biologiczne; biologiczne usuwanie ze
K1, K2, K3
ścieków związków azotu, fosforu, metali ciężkich, związków refrakcyjnych;
oczyszczalnie hydroﬁtowe; podział i właściwości osadów ściekowych; utylizacja
osadów ściekowych; rozwiązania stosowane w indywidualnych gospodarstwach
domowych i wybranych typach zakładów przetwórczych. W ramach
przygotowania do konserwatoriów studenci zapoznają się z zalecaną literaturą.
Omawiane w trakcie konwersatoriów zagadnienia przygotowują do uczestnictwa w
dobranych tematycznie ćwiczeniach. Ćwiczenia: Ćwiczenia laboratoryjne odbywać
się będą w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin i obejmować będą:
porównanie parametrów wód oligotroﬁcznych i eutroﬁcznych; analizę biologiczną
wód powierzchniowych i podziemnych; analizę biologiczną osadu czynnego.
Odbędą się wizyty w następujących zakładach przemysłowych na terenie
Krakowa: Zakład Uzdatniania Wody - zapoznanie się z procesami
technologicznymi stosowanymi w uzdatnianiu wody pitnej; Zakład Oczyszczania
Ścieków - zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w
oczyszczaniu ścieków; Stacja Termicznej Utylizacji Osadów - zapoznanie się z
procesami technologicznymi stosowanymi w utylizacji osadów ściekowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Wymagana jest obecność (dopuszczona jest 1
usprawiedliwiona nieobecność) i aktywność w czasie
zajęć.

ćwiczenia

raport, zaliczenie

Wymagana jest obecność (dopuszczona jest 1
usprawiedliwiona nieobecność) i aktywność w czasie
zajęć.

Sylabusy
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Programowanie w Pythonie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cac67bdbe183.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z językiem programowania Python (v3), technikami programowania obiektowego oraz
wybranymi modułami standardowej biblioteki programistycznej tego języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne
języka programowania Python.

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę
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W2

terminologię używaną przy tworzeniu i uruchamianiu
programów komputerowych.

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

W3

techniki programowania obiektowego i funkcyjnego
wspierane przez interpreter języka programowania
Python.

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonﬁgurować na własne potrzeby minimalistyczne
środowisko programistyczne obejmujące terminal
i edytor tekstu.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

napisać kod źródłowy prostego programu i go
uruchomić.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

poprawnie diagnozować i usuwać błędy zgłaszane
przez interpreter przy uruchamianiu programu.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

tworzyć programy komputerowe wykorzystujące
wybrane moduły standardowej biblioteki
programistycznej Pythona.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U5

wyszukiwać rozwiązania typowych problemów
programistycznych, porozumiewać się z innymi
programistami Pythona w celu rozwiązywania takich
problemów.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U6

wykorzystywać wybrane niestandardowe biblioteki
i moduły języka programowania Python rozwijane
na potrzeby zastosowań specjalistycznych.

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
zadanego projektu programistycznego.

BTE_K1_K02

zaliczenie

K2

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności z zakresu programowania w Pythonie
oraz zaawansowanych technologii informatycznych

BTE_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programowania w Pythonie.

W2, U1, U2

2.

Podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne Pythona.

W1, U2, K1

3.

Diagnozowanie i usuwanie błędów zgłaszanych przy uruchamianiu programu w
Pythonie.

W1, W2, U2, U3, K1

4.

Techniki programowania obiektowego i funkcyjnego wspierane przez interpreter
Pythona.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Przegląd modułów standardowej biblioteki programistycznej Pythona.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach (warunkiem koniecznym do uzyskania
zaliczenia jest obecność na większości konwersatoriów)

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

aktywny udział w zajęciach, prezentowanie rozwiązań zadanych zadań
zaliczenie na ocenę programistycznych, rozwiązanie testu praktycznego obejmującego
zadania programistyczne

Sylabusy
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Analiza instrumentalna i chemia białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3f97a53

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma podstawową wiedzę na temat podstaw ﬁzykochemicznych metod wykorzystywanych do badania
własności makrocząsteczek oraz ich wzajemnych
oddziaływań

BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

zna najważniejsze instrumentalne metody jakościowej
i ilościowej analizy substancji biochemicznych

BTE_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W3

posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą
bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych,
biochemicznych i pokrewnych

BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie biochemii

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

obsługuje podstawową aparaturę rutynowo stosowaną
w laboratoriach

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

dokonuje prostych obliczeń chemicznych

BTE_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy
do przygotowania prezentacji multimedialnych

BTE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U5

posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego
eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie

BTE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

K1

potraﬁ pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie
konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi
projektami grupowymi mającymi długofalowy
charakter

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie raportu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Elektronowe widma absorpcyjne typowych chromoforów naturalnych,
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Wyznaczanie widm absorpcyjnych ryboﬂawiny i jej pochodnych oraz ryboﬂawiny w
U4, U5, K1, K2, K3
komplaksie z RBP (białkiem magazynującym tę witaminę)

2.

Absorpcyjne i ﬂuorymetryczne metody oznaczania stężenia białka (porównanie
zastosowań metod: Lowry’ego, Bradforda, BCA i OPA)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

3.

Standaryzacja oznaczeń absorpcjometrycznych na przykładzie oznaczania
bilirubiny metodą Malloya i Eyelyna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

4.

Oznaczanie własności ﬂuorescencyjnych witaminy B2 (ryboﬂawiny) i jej
pochodnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

5.

Fluorescencyjne oznaczanie ryboﬂawiny metodą dodatku wzorca

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

6.

Optymalizacja metody oznaczania witaminy B1 (tiaminy) z zastosowaniem analizy
przepływowo-wstrzykowej z detekcją ﬂuorymetryczną

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

7.

Wyznaczanie wydajności kwantowej interkalatorów DNA

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

8.

Oczyszczanie białka wiążącego ryboﬂawinę (RBP) przy zastosowaniu
chromatograﬁi jonowymiennej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

9.

Zastosowanie chromatograﬁi powinowactwa do oczyszczania IgG przeciwko RBP
lub syntazie monofosforanu tiaminy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

10.

Oszacowanie masy cząsteczkowej białek przy wykorzystaniu techniki sączenia
molekularnego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

11.

Zastosowanie wysokosprawnej chromatograﬁi cieczowej w układzie odwróconych
faz do rozdziału peptydów i witamin

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

12.

Wyznaczanie parametrów charakteryzujących rozdział chromatograﬁczny dla
wybranych przykładowych oznaczeń witamin i peptydów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

13.

Elektroforetyczna analiza preparatów RBP i IgG przed i po oczyszczaniu –
wyznaczanie masy cząsteczkowej białek i określanie ich budowy podjednostkowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

14.

Ogniskowanie izoelektryczne białek w żelu poliakrylamidowym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

15.

Zastosowanie techniki Westernblott w identyﬁkacji wybranych białek

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

16.

Elektroelucja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

17.

Optymalizacja warunków rozdziału elektroforetycznego na wybranych przykładach W1, W2, W3, U1, U2, U3,
białek osocza
U4, U5, K1, K2, K3

18.

Spektrometria masowa w identyﬁkacji peptydów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

19.

zastosowanie techniki SPR(powierzchniowego rezonansu plazmonów) do badania
oddziaływań międzycząsteczkowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

20.

oznaczanie tryptofanu i grup aminowych białek

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

21.

analiza składu aminokwasowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

22.

sekwencjonowanie białek od N-końca

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

23.

modyﬁkacja centrum aktywnego enzymu proteolitycznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Sylabusy
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Zastosowanie metody dodatku wzorca w oznaczaniu grup –SH w albuminie
(wykorzystanie chemicznej modyﬁkacji reszt –SH przy udziale NBD-Cl)

24.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ostateczna ocena stanowi sumę procentowych udziałów poniższych
elementów: mini-testy sprawdzające przygotowanie teoretyczne do zajęć:
20%; przeprowadzenie oznaczeń i zespołowe przygotowanie
zaliczenie na ocenę
sprawozdania: 20%; pozytywne zaliczenie (uzyskanie co najmniej 50%
punktów możliwych do zdobycia) dwóch podsumowujących kolokwiów:
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs z biochemii stanowi warunek rozpoczęcia niniejszego kursu

Sylabusy
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Biochemia ﬁzyczna – kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3fb7dc7

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu biochemii ﬁzycznej umożliwiającej im projektowanie prostych
doświadczeń i interpretację parametrów uzyskiwanych w omawianych technikach pomiarowych stosowanych
w biochemii.

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi z zakresu biochemii ﬁzycznej.

C3

Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu, opracowania
i analizy wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe własności ﬁzykochemiczne
biocząsteczek takich jak białka, kwasy nukleinowe
i lipidy; potraﬁ opisać na poziomie podstawowym
strukturę przestrzenną biocząsteczek, w szczególności
białek, oraz czynniki ﬁzyczne i chemiczne mające
na nią wpływ.

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

egzamin pisemny

W2

student wskazuje i opisuje techniki umożliwiające
badanie struktury białek i kwasów nukleinowych
na różnych poziomach jej organizacji.

BTE_K1_W10

egzamin pisemny

U1

w stopniu podstawowym opracować i zinterpretować
dane uzyskane za pomocą wybranych technik
pomiarowych wykorzystywanych w biochemii
strukturalnej takich jak spektroskopia ﬂuorescencyjna,
mikrokalorymetryczne i absorpcyjne.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wybrać metodę oraz aparaturę do rozwiązania
prostego konkretnego problemu z zakresu biochemii
ﬁzycznej.

BTE_K1_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej.

BTE_K1_K01

egzamin pisemny

K2

student dba o porządek w miejscu pracy oraz
powierzony sprzęt.

BTE_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

60

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zagadnienia omawiane podczas wykładów:
struktura i własności białek i kwasów nukleinowych; siły stabilizujące strukturę i
oddziaływania makrocząsteczek; własności hydrodynamiczne makrocząsteczek ̶
dyfuzja translacyjna i rotacyjna, sedymentacja; spektroskopowe metody badania
własności strukturalnych makrocząsteczek w roztworze – ﬂuorescencja, dichroizm
kołowy, spektroskopia Ramana i w podczerwieni, rozproszenie światła,
W1, W2, U2, K1
spektroskopia NMR; zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach struktury
przestrzennej białek i kwasów nukleinowych; termodynamiczny i kinetyczny opis
oddziaływania białko-ligand, białko-białko i białko-DNA; kinetyka enzymatyczna i
mechanizmy regulacji aktywności biologicznej; procesy fałdowania i denaturacji
białek; błony biologiczne: struktury lipidowe i ich własności, układy modelowe błon
biologicznych.

2.

Ćwiczenia laboratoryjne:
wyznaczanie wielkości i kształtu cząsteczek białek w roztworze przy użyciu
stacjonarnych pomiarów anizotropii ﬂuorescencji; badania oddziaływania białkoligand przy użyciu pomiarów ﬂuorescencji i mikrokalorymetrii ITC; wyznaczanie
struktury drugorzędowej białek i kwasów nukleinowych poprzez pomiary
dychroizmu kołowego; zastosowanie pomiarów wewnętrznej ﬂuorescencji w
badaniach zmian strukturalnych białek; badania procesów fałdowania i
denaturacji białek metodami dychroizmu kołowego i skaningowej
mikrokalorymetrii DSC; pomiary kinetyki enzymatycznej z zastosowaniem metody
zatrzymanego przepływu (ang. stopped-ﬂow); badania przejść fazowych w
błonach lipidowych metodami ﬂuorescencyjnymi i kalorymetrycznymi.

W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

wykład

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin sprawdza wiedzę zdobytą na wykładach i podczas samodzielnej
nauki z zalecanych podręczników jak również w trakcie ćwiczeń
laboratoryjnych. Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student musi
uzyskać ponad 50% punktów. Pytania egzaminacyjne obejmują pytania
testowe (test jednokrotnego wyboru) oraz pytania otwarte. Do egzaminu
mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

zaliczenie

Na zaliczenie zajęć laboratoryjnych składają się oceny uzyskane z
kolokwiów śródsemestralnych, oceny uzyskiwane za aktywność podczas
wykonywania ćwiczenia jak również za merytoryczne przygotowanie się
do poszczególnych ćwiczeń. Zaliczenie otrzymują studenci, którzy opuścili
nie więcej niż dwa ćwiczenia (usprawiedliwione). Jeśli student w danym
roku akademickim uzyskał zaliczenie ćwiczeń na ocenę dostateczną i nie
zdał egzaminu, to w przyszłym roku akademickim musi powtarzać
ćwiczenia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Biochemia. Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy

123 / 295

Fizjologia roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab3fda010

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z ﬁzjologii roślin, obejmującymi
najważniejsze procesy zachodzące w roślinach i ich regulację, w tym: gospodarkę wodną i mineralną roślin,
transport wody oraz związków organicznych i nieorganicznych; biochemiczne aspekty fotosyntezy i oddychania,
wpływ czynników wewnętrznych (ﬁtohormony) i środowiskowych (światło) na wzrost i rozwój roślin, regulację
kiełkowania, wzrostu wegetatywnego, kwitnienia i starzenia się roślin, mechanizmy reakcji roślin na czynniki
stresowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

124 / 295

W1

zna podstawowe procesy ﬁzykochemiczne leżące
u podstaw funkcjonowania organizmów roślinnych

BTE_K1_W04,
BTE_K1_W05,
BTE_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zna i rozumie biochemiczne i bioﬁzyczne mechanizmy
oraz specyﬁkę procesów fotosyntezy i oddychania
w organizmach roślinnych

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

zna i rozumie bioﬁzyczne aspekty transportu
substancji w organizmach roślinnych

BTE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

zna podstawowe mechanizmy regulujące homeostazę
organizmów roślinnych oraz mechanizmy reakcji roślin
na bodźce zewnętrzne

BTE_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

potraﬁ dobrać i zastosować metody bioﬁzyczne
i biochemiczne oraz współczesną aparaturę
do badania podstawowych procesów zachodzących
w organizmach roślinnych

BTE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

potraﬁ posługiwać się prawidłową terminologią
z zakresu ﬁzjologii i biochemii roślin

BTE_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

BTE_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do ciągłego pogłębiania i aktualizowania
wiedzy specjalistycznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: Interdyscyplinarny charakter ﬁzjologii roślin; budowa komórek roślinnych
i ich szczególne cechy; procesy ﬁzykochemiczne leżące u podstaw gospodarki
wodnej roślin; ciśnienie osmotyczne i potencjał wody; podstawy gospodarki
mineralnej; transport wody, jonów i metabolitów w skali komórki i całej rośliny;
autotroﬁa i heterotroﬁa; Struktura aparatu fotosyntetycznego, barwniki
fotosyntetycznie czynne. Reakcje świetlne fotosyntezy - absorpcja światła,
transport elektronów, wytwarzanie NADPH i ATP. Fluorescencja. Asymilacja CO2 funkcja Rubisco, cykl Calvina-Bensona.Fotosynteza typu C3, C4 i CAM a
fotooddychanie. Metabolizm produktów fotosyntezy. Fizjologia i ekologia
fotosyntezy. Fotosynteza bakteryjna. Chemosynteza. Specyﬁka procesów
oddechowych roślin: substraty, glikoliza, cykl Krebsa. Cytochromowy i
alternatywny transport elektronów w mitochondriach. Gospodarka energetyczna
roślin. Rola światła w morfogenezie i wzroście- receptory światła długo- i
krótkofalowego.Czynniki powodujące stres roślin oraz mechanizmy ochronne.
Biotechnologiczne wykorzystanie wiedzy z zakresu ﬁzjologii roślin.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2.

Konwersatoria poświęcone są poszerzeniu i ugruntowaniu wiedzy z zakresu
ﬁzjologii roślin, bazując na partiach materiału opracowywanych przez uczestników
kursu na podstawie literatury wskazanej przez prowadzącego. Zagadnienia
szczegółowe: metody wyznaczania ciśnienia osmotycznego i potencjału wody w
roślinach, zaburzenia gospodarki wodnej i mineralnej, antagonizm jonów, prawo
Liebiga, metody pomiaru aktywności fotosyntetycznej roślin, adaptacja
chromatyczna, fermentacje i szczególne przypadki gospodarki węglowej,
asymilacja azotu; wiązanie azotu atmosferycznego; obieg azotu; ogólne
mechanizmy wzrostu i rozwoju; najważniejsze substancje regulatorowe roślin i ich
funkcje; fotoreceptory i procesy fotomorfogenetyczne; reakcje roślin na czynniki
stresowe. Adaptacja i aklimatyzacja roślin. Starzenie się roślin

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Końcowy egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów i
konwersatoriów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
części konwersatoryjnej. Kryteria oceny oraz skala ocen są podawane na
początku zajęć.

konwersatorium

zaliczenie

Ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności studenta przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu:"Biochemia"

Sylabusy
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Genetyka molekularna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4004a73

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy z genetyki molekularnej w zakresie obejmującym stosowane narzędzia
genetyki molekularnej, organizacje genomów oraz funkcje i badanie RNA.

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi z zakresu genetyki molekularnej.

C3

Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu, opracowania
i analizy wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

organizację materiału genetycznego w komórkach
prokariotycznych i eukariotycznych

BTE_K1_W09

egzamin pisemny

W2

procesy regulujące czas półtrwania transkryptów, zna
biogenezę, rodzaje i funkcje regulatorowych RNA

BTE_K1_W09

egzamin pisemny

W3

techniki klonowania, badania regulacji ekspresji genów
oraz badania transkryptomu, ma uporządkowaną
BTE_K1_W09
wiedzę z zakresu genetyki molekularnej i inżynierii
genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych
narzędzi biotechnologii

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze w zakresie genetyki molekularnej

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

dokonywać prostych obliczeń chemicznych

BTE_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

korzystać z narzędzi internetowych, w tym baz danych
oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu
niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz
biotechnologii

BTE_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

zapisać przebiegu wykonanego eksperymentu, który
umożliwia jego powtórzenie

BTE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U6

przeczytać ze zrozumieniem literaturę naukową
z zakresu współczesnej biotechnologii w języku
polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe
w języku angielskim

BTE_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

pracy indywidualnej i zespołowej, rozumie konieczność
systematycznej pracy nad wszelkimi projektami
BTE_K1_K02
grupowymi mającymi długofalowy charakter

zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedzialności za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K06,
BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K3

podnoszenia kompetencji zawodowych
i aktualizowania wiedzy kierunkowej

BTE_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

40

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady:
wprowadzenie do genetyki molekularnej; omówienie narzędzi stosowanych w
genetyce molekularnej (polimerazy DNA, ligazy, systemy
restryktaza/metylotransferaza, enzymy modyﬁkujące końce DNA, analiza
restrykcyjna); charakterystyka różnych typów wektorów (plazmidy, bakteriofagi,
sztuczne chromosomy bakteryjne, sztuczne chromosomy drożdżowe); klonowanie
(strategie klonowania, inaktywacja insercyjna); replikacja plazmidowego DNA
(replikony plazmidów wysokokopijnych i niskokopijnych); edycja genomu (CRISPRCas, TALEN, ZFN), projekt sekwencjonowania genomu człowieka; organizacja
genomów eukariotycznych (sekwencje kodujące, pseudogeny, sekwencje
powtarzające się rozproszone i tandemowe, unikatowe sekwencje pozagenowe,
genom mitochondrialny); organizacja genomów prokariotycznych; funkcja
niekodujących RNA (biogeneza i funkcja siRNA, miRNA, piRNA, długich
niekodujących RNA); regulacja czasu półtrwania prawidłowych transkryptów,
degradacja nieprawidłowych RNA; metody analizy ekspresji genów (metoda
odcisku stopy, opóźnienia migracji w żelu, immunoprecypitacji chromatyny,
badanie aktywacji promotorów; reporter ChIP, zastosowanie systemu GAL4);
metody analizy transkryptomu (Northern blot, esej ochrony przed nukleazą, RTPCR, PCR w czasie rzeczywistym, analiza mikromacierzy, seryjna analiza ekspresji
genów, hybrydyzacja ni situ, mapowanie miejsca startu transkrypcji, analiza
końców RNA); organizmy modyﬁkowane genetycznie.
TEMATYKA ĆWICZEŃ
klonowanie in silico; izolacja i trawienie plazmidowego DNA; izolacja wstawki i jej
ligacja z wektorem; przygotowanie bakterii kompetentnych i transformacja; PCR
analityczny; analiza edycji genomu, izolacja RNA z komórek eukariotycznych;
elektroforeza i analiza jakości RNA.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z egzaminu (z wagą 80%) i
ćwiczeń (z wagą 20%). Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu
student musi uzyskać ponad 50% punktów. Pytania egzaminacyjne
obejmują pytania testowe (test wielokrotnego wyboru) oraz krótkie
pytania otwarte. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy
uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę końcową zajęć laboratoryjnych z genetyki molekularnej składa
się: liczba punktów z kolokwiów oraz liczba punktów za przygotowanie do
zaliczenie na ocenę ćwiczeń i wykonanie ćwiczeń co stanowi razem 37 punktów. Zaliczenie
otrzymują studenci, którzy: - opuścili nie więcej niż jedne ćwiczenia
(usprawiedliwione), - uzyskali co najmniej 21 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Biochemia, Mikrobiologia

Sylabusy
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Podstawy bioﬁzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4022e64

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat bioﬁzycznych aspektów funkcjonowania organizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna podstawy funkcjonowania układów i systemów
biologicznych na różnych poziomach organizacji,
rozumie podejście bioﬁzyczne do analizy układów
biologicznych, rozumie przedmiot i zakres bioﬁzyki

BTE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

zna podstawowe problemy współczesnej bioﬁzyki,
w tym: skale czasowe i przestrzenne funkcjonowania
układów biologicznych, dyfuzję i problemy transportu,
termodynamikę procesów odwracalnych
i nieodwracalnych, hydrodynamikę płynów, szczególne
cechy środowiska wewnątrzkomórkowego, przykłady
i działanie maszyn molekularnych, wybrane aspekty
działania promieniowania elektromagnetycznego

BTE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów
laboratoryjnych, analizy i przedstawiania danych

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U04,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać obiektywnie prowadzone działania
laboratoryjne i określić ich wiarygodność; pracować
indywidualnie i w zespole nad postawionym zadaniem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kierunkowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

6

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Układy mikro i makro, problemy skali układów biologicznych, nanoskala. Entropia.
Układy biologiczne jako minimaliści. Termodynamika procesów nieodwracalnych,
entropia w klasycznym ujęciu termodynamicznym i statystycznym, Elementy
W1, W2, K1
termodynamiki fenomenologicznej procesów nieodwracalnych. Stany stacjonarne i
zasada Prigogine'a; stany odległe od stanów równowagi. Dyfuzja i błądzenie
losowe.

Sylabusy
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2.

Błony biologiczne, przepływy i hydrodynamika, zagęszczone środowisko komórki.
Siły entropowe i maszyny molekularne. Bioelektryczność. Radiobiologia.
Fotobiologia. Magnetobiologia.

W1, W2, K1

3.

Ćwiczenia: Efekt fotodynamiczny, reakcje oscylacyjne, biocybernetyka, chaos i
procesy nieliniowe, dyfrakcja, mieszanie barw, rachunek błedu

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych. W czasie semestru można zdobywac punkty dodatkowe
za 1) odpowiedzi na pytania po wykładzie 2) trzy kolokwia pisemne po
wykładach (wykł 1-4, 5-8, 9-12). Punkty dodatkowe wliczają się do
punktacji za egzamin pisemny, który składa się z zadań, pytań testowych
oraz pytań otwartych.

laboratoria

zaliczenie na ocenę

Kolokwia pisemne w trakcie trwania ćwiczeń, aktywny udział w dyskusji
podczas ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecnośc na wykładach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5ca75696b26b0.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki zawodowe mają na celu konfrontacją studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają
zebranie pierwszych doświadczen na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii oraz
techniki i narzędzia badawcze stosowane w różnych
subdyscyplinach biotechnologii a także podstawy
przemysłowych procesów biotechnologicznych.
Student zna i rozumie kluczowe pojęcia bioetyki oraz
dylematy bioetyczne związane z rozwojem
biotechnologii, a także podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz zasady BHP umożliwiające
bezpieczną pracę w laboratorium biotechnologicznym
i pokrewnych.

BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W18,
BTE_K1_W19,
BTE_K1_W20

raport

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U12

raport

BTE_K1_K04,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K09

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach biotechnologicznych
i pokrewnych, a także współdziałać z innymi osobami
podczas wykonywania prac zespołowych. Potraﬁ
wskazać klasyczne i innowacyjne metody i techniki dla
rozwiązania zagadnień związanych z biotechnologią,
oraz stosować nowoczesne techniki i narzędzia
badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

działania w sposób przedsiębiorczy w poczuciu
odpowiedzialności za powierzany sprzęt i szacunku
do pracy własnej i innych a także do brania na siebie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych. Student jest także gotów do krytycznej oceny
zdobywanych informacji i do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyki zawodowe są elementem pozwalającym na konfrontację studentów
biotechnologii z rynkiem pracy i na poznanie laboratoriów innych niż macierzyste.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci prowadzą dziennik praktyk, w sposób nienaruszający poufności
wymaganej przez stronę przyjmującą. Dziennik praktyk, podpisany przez
opiekuna praktyk, stanowi podstawę do ich zaliczenia (bez oceny)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyki zawodowe mają na celu konfrontacją studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają zebranie
pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Sylabusy
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Badania DNA do celów sądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab443e1de

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat metod analizy DNA w kryminalistyce

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami oceny wartości dowodu z badania DNA

C3

Wprowadzenie studentów w tematykę dochodzeniowo-śledczych metod analizy DNA: predykcji pochodzenia
biogeograﬁcznego, cech wyglądu i wieku oraz wykorzystania baz danych

C4

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat zapewnienia jakości badań w sądowych laboratoriach analizy DNA

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i możliwości analizy śladów biologicznych

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne

W2

metody analizy zmienności genetycznej
i epigenetycznej

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne

W3

zasady interpretacji proﬁli DNA i statystycznej oceny
wyniku z badania DNA

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne

W4

możliwości predykcyjnej analizy DNA dla celów
dochodzeniowo-śledczych

BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać metody do przeprowadzenia identyﬁkacyjnych
badań genetycznych

BTE_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

przeprowadzić interpretację wyników analizy DNA
w kryminalistyce

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaplanowania analizy genetycznej śladów
biologicznych i przeprowadzenia proﬁlowania DNA
i oceny wartości dodowu z badania DNA

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zabezpieczanie i badanie śladów biologicznych

W1, U1, K1

2.

Analiza zmienności DNA w celu identyﬁkacji genetycznej

W2, U1, K1

3.

Interpretacja wartości dowodu z badania DNA

W3, U2, K1

4.

Metody genetycznej i epigenetycznej predykcji fenotypu

W4, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z wykładów w formie testu i krótkich pytań opisowych.
Maksymalna liczba punktów z pytań testowych: 20 Maksymalna liczba
zaliczenie pisemne punktów z pytań opisowych: 10 Łączna maksymalna liczba punktów: 30
Liczba punktów: Ocena: 16 – 18 dostateczny 19 – 21 plus dostateczny 22
– 24 dobry 25 – 27 plus dobry 28 – 30 bardzo dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie zajęć: genetyka ogólna

Sylabusy
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Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb092203232f.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBt-BT309

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat rodzajów toksyn syntetyzowanych przez sinice oraz uświadomienie
im potencjalnych powodowanych przez nie zagrożeń. Zapoznanie studentów z technikami i metodami
badawczymi stosowanymi podczas izolacji i analizy struktury, właściwości biologicznych i ﬁzyko-chemicznych
toksyn sinicowych. Przybliżenie wiedzy z zakresu możliwości biotechnologicznego wykorzystania sinic i ich
metabolitów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę w zakresie biologii komórki
prokariotycznej, w tym: budowy i funkcjonowania
BTE_K1_W07
komórek sinic oraz ich struktur wewnątrzkomórkowych

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

W2

ma wiedzę z zakresu mikrobiologii, obejmującą:
aspekty klasyﬁkacji sinic, ich biologię, ﬁzjologię
i znaczenie ekologiczne

BTE_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

W3

zna główne rodzaje toksyn syntetyzowanych przez
sinice, mechanizmy ich działania na organizmy
zwierzęce i człowieka, a także ma świadomość
zagrożeń ekologicznych i gospodarczych
powodowanych przez toksyny sinicowe

BTE_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

W4

posiada wiedzę na temat aktualnych możliwości
biotechnologicznego wykorzystania sinic i ich
metabolitów

BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

W5

wie jakie są najważniejsze instrumentalne metody
jakościowej i ilościowej analizy toksyn sinicowych

BTE_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

W6

posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą
bezpieczną pracę w laboratorium biochemicznym

BTE_K1_W20

raport, zaliczenie

U1

stosuje podstawowe oraz zaawansowane techniki
i narzędzia badawcze w zakresie: preparatyki toksyn
sinicowych – metody izolacji z komórek sinic
i z pożywek stosowanych do ich kultywacji; metody
analizy jakościowej i ilościowej przy użyciu
wysokosprawnej chromatograﬁi cieczowej (HPLC) oraz
metody identyﬁkacji i charakterystyki chemicznej
(spektrometria masowa, widma UV-IR, technika NMR)

BTE_K1_U01

raport, zaliczenie

U2

potraﬁ obsługiwać podstawową i specjalistyczną
aparaturę stosowaną w laboratoriach

BTE_K1_U03

raport, zaliczenie

U3

rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej
biochemii i biotechnologii w języku polskim
i angielskim

BTE_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

U4

wykonuje doświadczenia naukowe, opracowuje oraz
interpretuje wyniki własnych doświadczeń w oparciu
o literaturę przedmiotu oraz bazy danych

BTE_K1_U09

raport, zaliczenie

U5

potraﬁ wskazać typowe metody i techniki dla
rozwiązania zagadnień związanych z biotechnologią,
np. w procesach technologicznych prowadzących
do uzdatniania wody przeznaczonej do celów
konsumpcyjnych jak również hodowli ryb i mięczaków

BTE_K1_U02

raport, zaliczenie

K1

potraﬁ pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie
konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi
projektami grupowymi mającymi długofalowy
charakter

BTE_K1_K02

raport, zaliczenie

K2

jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą
dylematy bioetyczne, próbuje je dostrzegać
i samodzielnie rozstrzygać

BTE_K1_K03

raport, zaliczenie

K3

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

raport, zaliczenie

K4

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych

BTE_K1_K09

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

ćwiczenia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria: Charakterystyka biologii i szeroko pojętego znaczenia sinic;
toksyny syntetyzowane przez sinice (hepatotoksyny, neurotoksyny,
dermatoksyny, cytotoksyny i inne); właściwości ﬁzykochemiczne (budowa
cząsteczki, jej trwałość na oddziaływanie czynników abiotycznych i biotycznych);
mechanizm działania na organizmy zwierzęce i człowieka; biologiczne testy
toksyczności; procedury analityczne: ekstrakcja, zagęszczanie próbek, rozdział i
identyﬁkacja; metody degradacji toksyn sinicowych; czynniki warunkujące wzrost
populacji sinic; metody ograniczające rozwój sinic w środowisku naturalnym;
rodzaje zagrożeń ekologicznych powodowane przez toksyny sinicowe. Ćwiczenia
obejmują: Preparatyka toksyn sinicowych – metody izolacji z komórek sinic i
pożywek stosowanych do ich kultywacji; zagęszczanie metodą SPE; oczyszczanie
na kolumnach jonowymiennych; analiza jakościowa i ilościowa przy użyciu
wysokosprawnej chromatograﬁi cieczowej (HPLC); inne metody identyﬁkacji i
charakterystyki chemicznej (spektrometria masowa, widma UV-IR, NMR); kultury
sinic (rodzaje pożywek, zakładanie hodowli, warunki kultywacji) – zajęcia odbywać
się będą w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin. Identyﬁkacja i określenie
stężeń związków toksycznych pochodzenia biologicznego i przemysłowego oraz
innych substancji w wodzie – zajęcia będą się odbywać w laboratoriach MPWiK
Kraków przy ul. Balickiej i ul. Lindego. Procesy technologiczne stosowane w
uzdatnianiu wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych; monitoring zmian w
składzie chemicznym wody; zapoznanie się z techniką pracy poszczególnych
stanowisk i laboratorium kontrolującego różnego rodzaju metodami stopień
czystości wody (techniki chemiczne, biologiczne i ﬁzyczne); ocena stopnia
różnego typu zagrożeń; zaznajomienie się z procedurami przeciwdziałania
bioterroryzmowi - zajęcia będą się odbywać w Stacji Uzdatniania Wody w
Dobczycach.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Wymagana jest obecność i aktywność w czasie zajęć.

ćwiczenia

raport, zaliczenie

Sylabusy

Wymagana jest obecność i aktywność w czasie zajęć.
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Bioakustyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4483429

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzający komentarz do współczesnej bioﬁzyki. Biologiczne aspekty ﬁzycznego zjawiska, jakim jest dźwięk,
zostaną wszechstronnie przedyskutowane w trakcie wykładów wspartych unikalnymi nagraniami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

144 / 295

W1

podstawowe problemy generacji dźwięków przez
instrumenty, generacji i odbioru dźwięków przez
człowieka i zwierzęta, teorii mowy i muzyki, przekazu
informacji, techniczych sposobów wykorzystywania fal
dźwiękowych

BTE_K1_W05

zaliczenie

W2

pojęcie modelu i podejście bioﬁzyka do badania
zjawisk biologicznych

BTE_K1_W05

zaliczenie

W3

potraﬁ wyjaśnić podstawowe problemy bioakustyki

BTE_K1_W04

zaliczenie

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie korzystać z różnych materiałów źródłówych
i krytycznie ocenić ich wiarygodność i przydatność

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wydawanie, odbieranie i ﬁzyczne cechy dźwięków, ich znaczenie w świecie ludzi i
zwierząt, oraz wybrane, praktyczne aspekty bioakustyki (synteza dźwięków, ich
wpływ na organizm człowieka, infra- ultra i hyperdźwięki)

W1, W2, W3, U1

2.

Analiza mowy ludzkiej i śpiewu, ﬁzjologicznej i psychologicznej strony procesu
słyszenia (iluzje), cybernetyka i semiotyka języka, wybrane problemy muzykologii
(percepcja dzieła muzycznego i jego fraktalna interpretacja), jak również wybrane
aspekty etologii rozważane z bioﬁzycznego i cybernetycznego punktu widzenia
(dźwięki w świecie zwierząt, mikroakustyka i metabolizm informacyjny, śpiew
ptaków, ultradźwięki emitowane przez nietoperze, miłosne pieśni wielorybów)

W1, W2, W3, U1

3.

pokazanie, w jaki sposób ﬁzyka przenika do różnych, pozornie niezwiązanych ze
sobą dziedzin biologii i sztuki, i w jaki sposób biolog może ją wykorzystać w
swoich badaniach

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe, analiza przykładowych nagrań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aby uzyskać zalicznie, trzeba osiągnąć min 60% maksymalnej liczby
punktów
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Chemia białek – wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab44a33b8

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot na na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: metod oczyszczania i identyﬁkacji
białek, technik selektywnej chemicznej modyﬁkacji reszt aminokwasowych, analizy składu aminokwasowego
białek i peptydów, technik fragmentacji białek, sekwencjonowania białek i peptydów od N- i C- końca oraz
chemicznej syntezy peptydów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia z zakresu biochemii
aminokwasów, peptydów i białek, zna podstawowe
cechy strukturalne, właściwości chemiczne
aminokwasów, peptydów i białek oraz rozumie
zależności pomiędzy ich strukturą a funkcjami.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe zagadnienia z zakresu technik
rozdzielania, badania własności, fragmentacji,
modyﬁkacji oraz oznaczeń ilościowych aminokwasów,
peptydów i białek.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej
w działaniach swoich i innych osób, wykazuje
odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych, jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady obejmują:
• Podstawy chemii i ﬁzykochemii białek: budowa cząsteczek, własności
aminokwasów i wiązania peptydowego, konformacje łańcucha polipeptydowego,
modyﬁkacje potranslacyjne.
• Oczyszczanie białek: strategie, przygotowanie materiału biologicznego, techniki
homogenizacji tkanek, precypitacji, odsalania, zagęszczania i przechowywania
preparatów białkowych, przegląd technik chromatograﬁcznych i
elektroforetycznych, dokumentacja procesu oczyszczania.
• Synteza peptydów i białek, biblioteki i dendrymery peptydowe – podstawy
teoretyczne i zastosowania.
• Analiza składu aminokwasowego białek i peptydów - zastosowania i przegląd
technik, sekwencjonowanie łańcuchów polipeptydowych od N- i C-końca
technikami degradacji Edmana oraz spektrometrii mas.
• Selektywna chemiczna modyﬁkacja reszt aminokwasowych białek, odczynniki
selektywne wobec centrum aktywnego enzymów, redukcja i reoksydacja wiązań
disiarczkowych, odczynniki dwufunkcyjne, wprowadzanie sond oraz grup
chromoforowych.
• Wprowadzenie do proteomiki oraz metod radioizotopowych.
• Selektywna fragmentacja białek - metody chemiczne i enzymatyczne.

1.

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik kolokwium
zaliczeniowego na ocenę w postaci testu jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu Biochemia.

Sylabusy
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Fizjologia roślin – ćwiczenia laboratoryjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab44c4506

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką pracy laboratoryjnej z materiałem roślinnym oraz
podstawowymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach nad roślinami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. zna najważniejsze procesy ﬁzjologiczne zachodzące
w komórkach roślinnych, w tym charakterystyczne
wyłącznie dla roślin (fotosynteza, chlororespiracja,
oddychanie alternatywne, metabolizm azotu)

BTE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W2

2. zna rolę wody oraz najważniejszych składników
mineralnych w odżywianiu organizmów roślinnych

BTE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

3. zna właściwości ﬁzykochemiczne najważniejszych
barwników roślinnych oraz techniki ich izolacji
z materiału roślinnego

BTE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

4. zna najważniejsze substancje regulatorowe roślin
oraz ich rolę w regulacji wzrostu, rozwoju
i metabolizmu roślin oraz odporności na patogeny
roślinne

BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

hodować rośliny dla celów eksperymentalnych
w kulturach ziemnych, hydroponicznych
i aksenicznych

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

stosować podstawowe prawa ﬁzyki i chemii do opisu
pobierania, transportu i dystrybucji wody i składników
mineralnych w roślinach

BTE_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

pracować z aparaturą badawczą (wirówki,
refraktometr, elektroda tlenowa, analizator gazowy,
spektrofotometr, spektroﬂuorymetr, ﬂuorymetr
amplitudowo-modulacyjny)

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

dobierać i stosować odpowiednie metody i techniki
badawcze do analizy najważniejszych procesów
życiowych roślin

BTE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U5

opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia
oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki

BTE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada umiejętność pracy zespołowej

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy
w laboratorium

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K3

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób

BTE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy

151 / 295

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs zapoznaje studentów z metodami hodowli materiału roślinnego do celów
badawczych oraz eksperymentalnymi metodami monitorowania najważniejszych
procesów życiowych komórek, tkanek i organizmów roślinnych. Kurs uczy również
opracowania, krytycznej analizy oraz interpretacji wyników eksperymentów.
Studenci zdobywają umiejętność opracowania wyników i przygotowania raportów
z przeprowadzonych doświadczeń.
Treści szczegółowe:

1. Hodowla roślin w kulturach ziemnych, hydroponicznych i aksenicznych
2. Rola najważniejszych makro- i mikroelementów dla organizmów roślinnych
3. Pobieranie substancji mineralnych przez rośliny
4. Wyznaczanie podstawowych parametrów (ciśnienie osmotyczne, potencjał
wody) opisujących pobieranie i transport wody w roślinach
5. Badanie własności ﬁzycznych i chemicznych fotosyntetycznych i
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
niefotosyntetycznych barwników roślinnych
U3, U4, U5, K1, K2, K3
6. Badanie widma czynnościowego fotosyntezy techniką elektrochemiczną
7. Zastosowanie analizatora gazów do pomiarów wymiany gazowej i wyznaczania
kompensacyjnego stężenia CO2 tkanek roślinnych
8. Zastosowanie technik ﬂuorescencyjnych do analizy aktywności fotosyntetycznej
roślin in vivo
9. Fizyczne i chemiczne techniki pomiaru aktywności oddechowej roślin:
wyznaczani zależności oddychania od temperatury
10. Detekcja aktywności bakterii nitryﬁkacyjnych i wiążących wolny azot w
próbkach gleby.
11. Rola substancji regulatorowych w życiu roślin: Aktywność amylaz w czasie
kiełkowania nasion; Modyﬁkowanie aktywności amylolitycznej w endospermie
zboża przez kwas giberelinowy; obserwacja wpływu kwasu indolilooctowego na
wzrost elongacyjny komórek roślinnych
12. Obserwacja i analiza indukowanych światłem ruchów chloroplastów

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach
(dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność) oraz otrzymał
zaliczenie na ocenę pozytywne oceny z pracy na ćwiczeniach i kolokwiów. Na ocenę końcową
z kursu składa się: ocena z pracy na ćwiczeniach (40%) oraz ocena z
kolokwiów (60%).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu „Biochemia”.

Sylabusy
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Genetyka molekularna bakterii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab44e2553

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zadaniem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami genetyki bakterii i powszechnie
stosowanymi technikami badań bakteryjnych genomów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy horyzontalnego transferu informacji
genetycznej u bakterii i ich wykorzystanie do analizy
genomów oraz dla potrzeb biotechnologii;

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W09,
BTE_K1_W11

prezentacja, zaliczenie
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W2

podstawy zmienności genomów bakteryjnych;

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W11

prezentacja, zaliczenie

W3

metody bioinformatyczne stosowane w analizie
genomów bakteryjnych.

BTE_K1_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać odpowiednią metodę i wyizolować genomowy
i plazmidowy DNA z bakterii;

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02

raport, wyniki badań

U2

wybrać odpowiednią metodę i wprowadzić DNA
do komórek bakterii, uwzględniając gatunek biorcy,

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U10

raport, wyniki badań

U3

przeprowadzić molekularne typowanie bakterii,
posługując się technikami: REA-PFGE, PCR-RFLP,
i innymi, opartymi na PCR

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U08

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy indywidualnej i zespołowej;

BTE_K1_K02

wyniki badań

K2

bezwzględnego zachowania bezpieczeństwa podczas
pracy z mikroorganizmami i organizmami
modyﬁkowanymi genetycznie oraz wzięcia
odpowiedzialności za powierzany sprzęt i utrzymanie
porządku w miejscu pracy

BTE_K1_K09

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badanie mechanizmów horyzontalnego transferu informacji genetycznej z ich
wykorzystaniem do analizy genomów oraz dla potrzeb biotechnologii, a w tym: 1)
porównanie metod transformacji bakterii naturalnie i sztucznie kompetentnych: szok cieplny, elektroporacja, - transformacja u bakterii gramdodatnich i
gramujemnych. 2) badanie wpływu czynników zewnętrznych na przebieg i
wydajność transformacji., 3) bakteriofagi infekujące bakterie gramujemne i
gramdodatnie, mianowanie fagów, typowanie fagowe. 4) transdukcja fagowa jako
narzędzie do konstrukcji szczepów mutantowych. 5) koniugacja jako metoda
sporządzania map genetycznych.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Badanie zmienności genomów bakteryjnych, obejmujący: 1) izolację DNA z
bakterii gramujemnych i gramdodatnich. 2) metody badania polimorﬁzmu u
bakterii: - analiza makrorestrykcyjna i elektroforeza pulsowa, - PCR-RFLP, - repPCR, - multipleks-PCR, 3) proﬁle plazmidowe szczepów bakteryjnych.

W2, U3, K1, K2

3.

Metody bioinformatyczne stosowane w analizie genomów bakteryjnych.

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria

raport, wyniki badań,
zaliczenie

uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich
przewidzianych doświadczeń i złożenie poprawnie napisanego
sprawozdania zawierającego krótkie omówienie problemu,
wyniki eksperymentów, niezbędne obliczenia, graﬁczne
przedstawienie wyników i ich omówienie.

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu podstawowego z mikrobiologii; obecność na zajęciach jest obowiązkowa;

Sylabusy
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Analiza obrazu cyfrowego dla biotechnologów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.1280.1584099585.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student ma podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do przygotowania cyfrowego obrazu
mikroskopowego do zaprezentowania w druku i wykładach. Student umie zastosować analizę obrazu
mikroskopowego do uzyskania danych liczbowych z pojedynczych obrazów oraz serii trójwymiarowych
i poklatkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące obrazu
cyfrowego oraz rozumie ograniczenia jego stosowania.

BTE_K1_W02,
BTE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo stosuje tablicę LUT do uzyskania efektu
pseudokoloru oraz potraﬁ poprawić kontrast obrazu
za pomocą operacji na histogramie i funkcji gamma.

BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04

raport

U2

operuje na kanałach barwnych w przestrzeni HSB
i RGB i umieć stosować je podczas segmentacji.

BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04

raport

U3

potraﬁ przygotować cyfrowy obraz mikroskopowy
lubzarejestrowany w inny sposób do prezentacji
wynikówunikając przekłamań i artefaktów obrazu

BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04

raport

U4

prawidłowo przeprowadza binaryzację
(segmentację)obrazu i określa policzalne parametry
uzyskanych obiektów.

BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie znaczenie prezentowania niezafałszowanych
wyników.

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ pracować w zespole dążąc wspólnie
do wykonania zleconego zadania.

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

5

ćwiczenia

25

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja zawarta w obrazie, parametry opisujące obraz cyfrowy, mikroskopowe
obrazy cyfrowe rejestrowane z pomocą kamery CCD i fotopowielacza,
typyobrazów cyfrowych, obrazy barwne, stereoskopowe, trójwymiarowe

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Sylabusy
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2.

Operacje mające na celu poprawę jakości obrazu: usuwanie szumów, korekcja
niejednorodności oświetlenia, ﬁltrowanie w domenie częstotliwości, praca w
przestrzeni kolorów.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

3.

Metody ilościowej analizy obrazu: binaryzacja i segmentacja. Podstawowe techniki
automatyzacji analizy obrazu (tworzenie makr). Zastosowania technik analizy
obrazu w biologii i medycynie.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę wymagane otrzymanie minimum 50% punktów

ćwiczenia

raport

Sylabusy

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie sprawozdania zbiorczego z
ćwiczeń
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Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.1280.5cb58901371ce.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 36

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych praw ﬁzykochemicznych dotyczących funkcjonowania komórek
(dyfuzja, transport przez błony, kinetyka reakcji enzymatycznych)

C2

Ukazanie możliwości zastosowania programu komputerowego typu arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel)
do symulacji zjawisk zachodzących w komórkach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

molekularne aspekty podstawowych procesów
biologicznych zachodzących w komórce żywego
organizmu (w szczególności: metabolizmu, kinetyki
enzymatycznej, przemiany energii, transportu przez
błony)

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BTE_K1_U07,
BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

skorzystać z algorytmów zapisanych w programie typu
arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych
zagadnień związanych z kinetyką dyfuzji, transportem
aktywnym, kinetyka enzymatyczną, farmakokinetyką.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

forma prowadzenia zajęć sprzyja zarówno pracy
indywidualnej, jak i współdziałania z grupą przy
rozwiązywaniu zagadnień związanych z kursem

BTE_K1_K04,
BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K2

zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są w sali
komputerowej, student uczy się dbać o sprzęt.

BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

36

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równowagi w układach ﬁzykochemicznych; błona lipidowa jako bariera

W1, U1, K1, K2

2.

Kinetyka reakcji chemicznych - podstawowe pojęcia: rzędowość reakcji, energia
aktywacji, wpływ temperatury na tempo reakcji (prawo Arrheniusa)

W1, U1, K1, K2

3.

Kinetyka enzymatyczna - równania, inhibitory, mechanizmy działania aktywatorów
W1, U1, K1, K2
i inhibitorów odzwierciedlane w równaniach kinetycznych

4.

Zagadnienia związane z transportem cząsteczek do przedziałów oddzielonych
błoną: transport bierny, transport wspomagany i transport aktywny

Sylabusy

W1, U1, K1, K2
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Zagadnienia farmakokinetyki - symulacja, współczesne metody analizy
dawkowania leków

5.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

ćwiczenia

Zdobycie dostatecznej liczby punktów zdobywanych na
zaliczenie na ocenę, prezentacja sprawdzianach podczas ćwiczeń, fakultatywnie - prezentacja
podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy programowania w C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb093e0f3e03.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze składnią i możliwościami języka programowania C oraz uzyskanie przez studentów
umiejętności samodzielnego tworzenia programów rozwiązujących zadania z zakresu przetwarzania danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna konstrukcje syntaktyczne, podstawowe
typy danych języka programowania C oraz
podstawowe pojęcia wykorzystywane w projektowaniu
i implementacji oprogramowania

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie zaprojektować oraz stworzyć program
w C rozwiązujący proste problemy z zakresu
przetwarzania danych i analizy numerycznej, umie
zarządzać pamięcią w programach w C oraz umie
opracować algorytm adekwatny to zadanego
problemu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
zadanego projektu programistycznego

BTE_K1_K02

zaliczenie

K2

systematycznego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności z zakresu programowania w C

BTE_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programowania w C

W1, U1, K1, K2

2.

Podstawowe typy danych i konstrukcje syntaktyczne w C

W1, U1, K1, K2

3.

Złożone typy danych, arytmetyka wskaźników, zarządzanie pamięcią

W1, U1, K1, K2

4.

Tworzenie bibliotek programistycznych, których procedury mogą być
wykorzystywane z poziomu programów w Pythonie

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

aktywny udział w zajęciach, prezentowanie rozwiązań zadanych zadań
zaliczenie na ocenę programistycznych, rozwiązanie testu praktycznego obejmującego
zadania programistyczne

Sylabusy

aktywny udział w zajęciach
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Podstawy histologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab452bf44

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, laboratoria: 23

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie terminów i pojęć histologicznych.

C2

Poznanie budowy histologicznej ludzkich tkanek i narządów z uwzględnieniem ich funkcji ﬁzjologicznych.

C3

Poprawne rozpoznawania preparatów histologicznych i wybranych struktur w obrębie tkanek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jak są zbudowane poszczególne tkanki i narządy.

BTE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

166 / 295

W2

ma wiedzę w zakresie histologii tkanek i narządów
na poziomie pozwalającym na samodzielną
interpretację wyników własnej pracy doświadczalnej.

BTE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obsługiwać mikroskop optyczny.

BTE_K1_U03

zaliczenie

U2

posiada umiejętność rozpoznawania preparatów
histologicznych, które odpowiadają narządom,
tkankom, komórkom i strukturom komórkowym.

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł
informacji dotyczących histologii, w tym ze źródeł
elektronicznych.

BTE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U4

posługuje się prawidłową terminologią z zakresu
histologii.

BTE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

22

laboratoria

23

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
23

ECTS
0.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Techniki badawcze używane w histologii. Budowa tkanek i ich czynności. 2)
Tkanka nabłonkowa – podział i klasyﬁkacja nabłonków. 3) Tkanka łączna właściwa
– rodzaje i charakterystyka tkanek łącznych, tkanka łączna tłuszczowa. 4) Tkanka
łączna szkieletowa – tkanka chrzęstna (szklista, sprężysta, włóknista), tkanka
kostna (komórki tkanki kostnej, istota międzykomórkowa kości). 5) Tkanka
mięśniowa – poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca,
gładka, mechanizm skurczu. 6) Krew obwodowa – krwinki czerwone, krwinki białe,
płytki krwi. 7) Układ krążenia – śródbłonek, tętnice, naczynia włosowate, żyły,
serce. 8) Układ limfatyczny – limfocyty, węzły limfatyczne, śledziona, grasica,
naczynia limfatyczne. 9) Układ nerwowy – neurony, włókna nerwowe, nerwy, glej,
kora mózgu, rdzeń kręgowy, opony ośrodkowego układu nerwowego. 10) Układ
oddechowy – krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki, pęcherzyki płucne. 11) Układ
trawienny – żołądek, jelito cienkie, jelito grube, wątroba, trzustka. 12) Układ
moczowy – nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa. 13) Skóra –
naskórek, komórki nienabłonkowe naskórka, skóra właściwa, przydatki skóry.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

wykład

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z ćwiczeń (z wagą 60%) i
pisemnego sprawdzianu z wykładów (z wagą 40%). Aby otrzymać
pozytywną ocenę z przedmiotu student musi uzyskać minimum 51%
punktów z ćwiczeń oraz pisemnego sprawdzianu z wykładów. Do
zaliczenie na ocenę pisemnego sprawdzianu z wykładów mogą przystąpić jedynie studenci,
którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń
laboratoryjnych są kolokwia. Jeśli student był nieobecny podczas jednego
z kolokwiów to jest zobowiązany do ustalenia terminu jego zaliczenia z
prowadzącym.

zaliczenie

Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z ćwiczeń (z wagą 60%) i
pisemnego sprawdzianu z wykładów (z wagą 40%). Aby otrzymać
pozytywną ocenę z przedmiotu student musi uzyskać minimum 51%
punktów z ćwiczeń oraz pisemnego sprawdzianu z wykładów. Do
pisemnego sprawdzianu z wykładów mogą przystąpić jedynie studenci,
którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia ćwiczeń
laboratoryjnych są kolokwia. Jeśli student był nieobecny podczas jednego
z kolokwiów to jest zobowiązany do ustalenia terminu jego zaliczenia z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Podstawy biologii komórki"

Sylabusy
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Podstawy ﬁzjologii człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab403fc7f

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zdrowego organizmu oraz
zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego, jak również zrozumienie podłoża
patoﬁzjologicznego chorób człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student ma podstawową wiedzę w zakresie ﬁzjologii
człowieka, zna funkcjonowanie i czynności
poszczególnych tkanek, narządów, układów oraz
zakres interakcji czynnościowych między nimi.

BTE_K1_W13

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

U1

interpretować dane liczbowe dotyczące podstawowych
BTE_K1_U03,
zmiennych ﬁzjologicznych i wskazać typowe metody
BTE_K1_U04
i techniki służące do pomiaru podstawowych
parametrów ﬁzjologicznych.

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

U2

student rozumie literaturę naukową z zakresu
ﬁzjologii, posiada umiejętność korzystania
z dostępnych źródeł informacji dotyczących ﬁzjologii,
w tym źródeł elektronicznych.

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U11

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady konserwatoryjne:
1. Historia ﬁzjologii + cytoﬁzjologia. Homeostaza Równowaga kwasowo-zasadowa.
2. Erytocyty i parametry czerwonokrwinkowe, immunohematologia.
3. Leukocyty i układ krzepnięcia.
4. Fizjologia tkanki łącznej i termoregulaja.
5. Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich, ﬁzjologia skurczu.
6. Fizjologia układu krążenia.
7. Układ nerwowy i odruchy.
8. Fizjologia zmysłów.
9. Układ dokrewny.
1.

W1, U1, U2
10. Fizjologia układu trawiennego.
11. Fizjologia układu oddechowego.
12. Fizjologia układu moczowego.
13. Fizjologia rozmnażania.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Podczas ćwiczeń studenci badają podstawowe procesy ﬁzjologiczne człowieka
przy pomocy symulacji komputerowych w programie PhysioEx. Wykonują również
proste analizy laboratoryjne takie jak: wpływ stężenia jonów na komórkę,
wykonują i analizują rozmazy krwi, interpretują wyniki badań laboratoryjnych,
oznaczają grupy krwi, dokonują pomiarów zawartości tkanki tłuszczowej w
organizmie, oglądają preparaty mikroskopowe omawianych podczas wykładów
narządów, wykonują proste pomiary spirometryczne i neurologiczne, badają
złudzenia optyczne, wykonują pomiary ciśnienia tętniczego różnymi metodami,
badają poziom glukozy we krwi.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, wyniki
badań, prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie z oceną. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
w trakcie trwania całego kursu wynosi 100. Na początku każdych
ćwiczeń przeprowadzany jest krótki sprawdzian z tematu, który
omawiany był na poprzednich zajęciach. Za wszystkie sprawdziany
można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Pod koniec semestru
zostanie przeprowadzony kolokwium końcowe zawierające pytania
testowe oraz otwarte, za które można uzyskać kolejne 50 punktów.
Minimum niezbędne do zaliczenia przedmiotu to 50 punktów, przy czym
minimalne liczby punktów potrzebne do zaliczenia ćwiczeń oraz
kolokwium końcowego to 25. Studenci mają obowiązek być
przygotowani merytorycznie do zajęć. W tym celu, przed rozpoczęciem
każdego bloku tematycznego, prowadzący udostępni listę zagadnień do
przygotowania. Prowadzący może sprawdzić przygotowanie studentów
do zajęć (sprawdzian wejściowy, odpytywanie). Jeśli student będzie
nieprzygotowany do zajęć więcej niż 2 razy to od sumarycznej liczy
punktów, uzyskanych przez studenta w trakcie trwania kursu, zostanie
odjętych 5 punktów za każde 2 nieprzygotowania. W przypadku
nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do ich odrobienia w
innym terminie po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie z oceną. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia
w trakcie trwania całego kursu wynosi 100. Na początku każdych
ćwiczeń przeprowadzany jest krótki sprawdzian z tematu, który
omawiany był na poprzednich zajęciach. Za wszystkie sprawdziany
można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Pod koniec semestru
zostanie przeprowadzony kolokwium końcowe zawierające pytania
testowe oraz otwarte, za które można uzyskać kolejne 50 punktów.
Minimum niezbędne do zaliczenia przedmiotu to 50 punktów, przy czym
minimalne liczby punktów potrzebne do zaliczenia ćwiczeń oraz
kolokwium końcowego to 25. Studenci mają obowiązek być
przygotowani merytorycznie do zajęć. W tym celu, przed rozpoczęciem
każdego bloku tematycznego, prowadzący udostępni listę zagadnień do
przygotowania. Prowadzący może sprawdzić przygotowanie studentów
do zajęć (sprawdzian wejściowy, odpytywanie). Jeśli student będzie
nieprzygotowany do zajęć więcej niż 2 razy to od sumarycznej liczy
punktów, uzyskanych przez studenta w trakcie trwania kursu, zostanie
odjętych 5 punktów za każde 2 nieprzygotowania. W przypadku
nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do ich odrobienia w
innym terminie po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do ﬁzjologii człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab406158f

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

przebieg podstawowych procesów ﬁzjologicznych
człowieka oraz potraﬁ interpretować wyniki badań
diagnostycznych służących do oceny stanu
poszczególnych układów.

BTE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać podstawowe badania laboratoryjne
monitorujące stan układów ﬁzjologicznych człowieka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

akceptowania stosowania w nauczaniu podstaw
ﬁzjologii człowieka metod alternatywnych wobec
doświadczeń na żywych zwierzętach laboratoryjnych
(np. symulacji komputerowych)

BTE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego. Wykonywanie i barwienie
rozmazu własnej krwi. Analiza jakościowa krwinek czerwonych i białych. Skład
odsetkowy krwinek białych. Metody obliczania liczby krwinek. Analiza krwi własnej
za pomocą analizatora hematologicznego i metodami komorowymi. Wskaźnik
hematokrytowy, zawartość hemoglobiny, wskaźniki czerwonokrwinkowe. Zasady
interpretacji wyników badania morfologii krwi. Układy grupowe krwi, oznaczanie
własnej grupy krwi w układzie ABO i Rh. Krzepnięcie krwi i metody diagnostyczne
W1, U1, K1
w hemostazie. Doświadczenia wirtualne: serce żaby i szczura. Wpływ środków
farmakologicznych na aktywność skurczową serca. Podstawy elektrokardiograﬁi,
EKG własne. Zasady ﬁzjologii krążenia. Ciśnienie tętnicze i jego pomiar. Układ
oddechowy i metody oceny jego wydolności, pomiary spirometryczne. Podstawy
ﬁzjologii nerek- produkcja i skład moczu. Hormony i metabolizm- działanie
hormonów tarczycy i insuliny. Regulacja łaknienia, funkcje wydzielnicze żołądka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Testy uzupełnień po każdym ćwiczeniu i test wyboru na zakończenie
semestru. Test po każdych ćwiczeniach zawiera 20 pytań – czas
zdawania 10 minut. Niezaliczone testy (poniżej 6 punktów na 10
możliwych) poprawia się ustnie. Nieobecności (na podstawie zwolnienia
zaliczenie na ocenę lekarskiego) również zalicza się ustnie. Test końcowy zawiera pytania z
każdego z ćwiczeń – czas zdawania 30 minut. Nie ma możliwości
poprawiania testu końcowego. Punkty z wszystkich testów się sumuje.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej
liczby punktów.
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Biologia komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab40dd9e7

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBt-BT165

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi współczesnej biologii
komórki w tym z metodologią badań struktury oraz funkcji komórek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii
komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów
i funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz
budowy i funkcjonowania struktur
wewnątrzkomórkowych

BTE_K1_W07

egzamin pisemny

W2

zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma
wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach
biotechnologii, zna podstawowe osiągnięcia dotyczące
możliwości zastosowania hodowli komórkowych
w badaniach naukowych i biotechnologii;

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

posiada podstawową wiedzę w zakresie biochemii
a szczególnie sygnalizacji międzyi wewnątrzkomórkowej

BTE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą
bezpieczną pracę w laboratoriach biologicznych,
chemicznych, biochemicznych i pokrewnych

BTE_K1_W20

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ stosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze w zakresie biologii komórki

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach biologicznych,
biochemicznych , biotechnologicznych i pokrewnych

BTE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się literaturę naukową z zakresu
współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta
ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

BTE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ korzystać z narzędzi internetowych, w tym baz
danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych
w stopniu niezbędnym do pozyskiwania
i przetwarzania informacji z zakresu nauk
przyrodniczych oraz biotechnologii

BTE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ wykorzystywać typowe programy
komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji
multimedialnych

BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ przygotować i przedstawić prezentację,
dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii lub
dyscyplin pokrewnych (na podstawie wybranych
artykułów naukowych w języku angielskim)

BTE_K1_U11,
BTE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

K1

potraﬁ pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie
konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi
projektami grupowymi mającymi długofalowy
charakter

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą
dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich
dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich
rozstrzygania

BTE_K1_K03,
BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

jest gotów do poszanowanie pracy własnej i innych
oraz odpowiedzialności za powierzany sprzęt

BTE_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K4

jest gotów do odpowiedzialnosci za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

45

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

4

przygotowanie do sprawdzianu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody badawcze na poziomie pojedynczej komórki.
Mikroskopy w badaniach komórek (kontrastowo-fazowe, polaryzacyjne,
interferencyjne, ﬂuorescencyjne)

W2, U1, K3

2.

Wizualizacja komórek i struktur komórkowych.
Mikroskopia ﬂuorescencyjna w badaniach struktury komórek (barwienia
ﬂuorescencyjne)

W1, U1, U2, K4

3.

Mechanizmy transportu przez błonę komórkową.
Testy witalności komórek

W2, W4, U1, K3, K4

4.

Budowa i funkcja kanałów jonowych.

W1, W3, U3

5.

Komunikacja międzykomórkowa.
Metody badania komunikacji międzykomórkowej.

W3, W4, U3, K1, K3

6.

Zjawiska ruchowe w komórce: mechanizmy generowania ruchu w komórkach,
transport wewnątrzkomórkowy, białka motoryczne, mechanizmy migracji
komórek.
Badanie zjawisk ruchowych w komórkach

W1, W3, U4, U5, K1

7.

Podstawy cyklu komórkowego i jego regulacji.

W1, W3, U3

8.

Komórki macierzyste.

W2, W3, U4, K2

Sylabusy
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9.

Podstawy biologii komórki nowotworowej: molekularne podłoże transformacji
nowotworowej, mechanizmy nabywania zdolności do tworzenia przerzutów.

W1, W3, U3, K2

10.

Izolacja komórek i hodowle komórkowe.

W2, W4, U1, U2, K1

11.

Separacja komórek zwierzęcych

W4, U1, U5, K3, K4

12.

Fuzja komórek.

W2, U6, K1, K2

13.

Mechanizmy endocytozy.

W3, U5, U6, K3, K4

14.

Bankowanie komórek.

W4, U2, K1, K2

15.

Hodowle komórkowe dla celów inżynierii komórkowej i transplantologii klinicznej

W2, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego. Egzamin w formie pisemnej (test wielokrotnego wyboru) – obejmuje zakres
materiału przekazany przez prowadzącego w ramach wykładów
kursowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń. Ocena z kursu jest wypadkową ocen z egzaminu
końcowego (80%) i zaliczenia z ćwiczeń (20%). Szczegółowe kryteria
zaliczenia kursu podawane są na pierwszym wykładzie Skala ocen
zgodna z Regulaminem Studiów UJ

wykład

egzamin pisemny

laboratoria

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń: 1. W trakcie trwania kursu
dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną. 2. Warunkiem
zaliczenia poszczególnych ćwiczeń jest wykonanie ćwiczenia i
ewentualne oddanie sprawozdania (po ćwiczeniach, na których
wykonywano pomiary). 3. Studenci mają obowiązek przygotowywania się
na zajęcia; wiadomości studentów będą sprawdzane i oceniane
(odpytywanie ustne lub krótkie, pisemne kolokwia tzw. cząstkowe). 4. W
zaliczenie na ocenę
trakcie trwania kursu student przygotowuje i wygłasza referat na jeden z
podanych tematów (referat będzie oceniany). 5. Warunkiem uzyskania
zaliczenia z ćwiczeń jest wymagana ilość obecności oraz praktyczne
zaliczenie ćwiczeń (zasady tego zaliczenia zostaną podane na
ćwiczeniach organizacyjnych). 6. Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen: końcowego zaliczenia praktycznego ćwiczeń - wygłoszonego referatu, średniej z ocen z poszczególnych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu biochemia. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.

Sylabusy
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Immunologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab41280c8

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBt-BT120

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami nieswoistej i swoistej odpowiedzi układu odporności
na stymulację przez patogeny oraz inne antygeny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu immunologii

BTE_K1_W14

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii
komórki, mikrobiologii ze szczególnym
uwzględnieniem tych opartych na reakcji antygenprzeciwciało

BTE_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

wskazać typowe metody i techniki dla rozwiązania
standardowych zagadnień związanych
z biotechnologią ze szczególnym uwzględnieniem tych
opartych na reakcji antygen-przeciwciało

BTE_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach immunologicznych, taką
jak; aparaty do elektroforezy i transferu białek,
czytniki spektrofotometryczne itd.

BTE_K1_U03

zaliczenie pisemne

U4

dokonywaćprostych obliczeń chemicznych

BTE_K1_U04

zaliczenie pisemne

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę

BTE_K1_U13

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy indywidualnej i zespołowej

BTE_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady:
Funkcjonowanie układu odporności z podkreśleniem znaczenia tego układu dla
opanowywania zakażeń.
Omawiane zagadnienia: Odporność wrodzona - rozpoznanie patogenów przez
nieswoiste mechanizmy odporności i reakcja zapalna, znaczenie mechanizmów
nieswoistych dla ukierunkowania odporności swoistej. Rozpoznawanie antygenów
przez limfocyty T i B, typy limfocytów, repertuar receptorów, komórki
prezentujące antygen, znaczenie antygenów zgodności tkankowej. Indukcja
swoistej odpowiedzi układu odporności, różnicowanie się limfocytów
efektorowych, pamięć immunologiczna. Mechanizmy wykonawcze swoistej
odpowiedzi układu odporności, odpowiedź na zakażenie, sposoby wpływania na
rozmiar i typ odpowiedzi układu odporności. Niedobory odpowiedzi,
autoimmunizacja, alergia.

W1, U5

2.

Laboratoria:
Metody pomiaru reakcji przeciwciał z antygenami (aglutynacja, jakościowa i
ilościowa precypitacja, metody immunoenzymatyczne, metoda western blot).

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne,
grywalizacja
Rodzaj zajęć

wykład

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z egzaminu (z wagą
70%) i laboratoriów (z wagą 30%). Egzamin sprawdza wiedzę zdobytą
na wykładach, laboratoriach i podczas samodzielnej nauki z zalecanych
podręczników. Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student musi
uzyskać ponad 50% punktów. Pytania egzaminacyjne obejmują pytania
testowe (test jednokrotnego wyboru) oraz krótkie pytania otwarte
(typu: wymień, podkreśl, połącz w pary, podaj deﬁnicję i funkcję,
dopasuj, narysuj wzór, narysuj i opisz schemat itp.). Do egzaminu
mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z
labratoriów.

zaliczenie pisemne

Na ocenę końcową z zajęć laboratoryjnych składa się: - ocena ze
sprawdzianów pisemnych lub ustnych weryﬁkujących przygotowanie
teoretyczne do zajęć podczas trwania kursu, - ocena za wykonanie
ćwiczeń na podstawie sprawozdania i/lub zaliczenia przez
prowadzącego, - ocena z końcowego, pisemnego kolokwium
zaliczeniowego. Zaliczenie otrzymują studenci, którzy: - otrzymali co
najmniej 50% punktów składających się na ocenę końcową z
laboratoriów, - opuścili nie więcej niż jedno zajęcie (usprawiedliwione),
- mają zaliczone wszystkie sprawozdania ze wszystkich laboratoriów, w
których uczestniczyli. Uwaga! Jeśli student w danym roku akademickim
uzyskał zaliczenie laboratoriów na ocenę dostateczną i nie zdał
egzaminu, to w przyszłym roku akademickim musi powtarzać zajęcia
laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu z biochemii

Sylabusy
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Inżynieria białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4144110

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WBT-BT121-A

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat procedury powstawania białek rekombinowanych, począwszy
od wprowadzenia zmian w genie wybranego białka, poprzez produkcję białka rekombinowanego w wybranym
systemie ekspresyjnym, jego oczyszczanie i zbadanie własności strukturalnych.

C2

Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu, opracowanie
i analiza wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę na temat technik biologii molekularnej
wykorzystywanych w tworzeniu białek
rekombinowanych

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne,
raport

W2

zna czynniki wpływające na wydajność produkcji
białek w prokariotycznych i eukariotycznych
systemach ekspresyjnych

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne,
raport

W3

ma wiedzę na temat różnych metod
chromatograﬁcznych wykorzystywanych
do oczyszczania białek rekombinowanych

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

zaliczenie pisemne,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zastosować PCR do modyﬁkacji genów
z wykorzystaniem mutagenezy ukierunkowanej

BTE_K1_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

umie wybrać system ekspresyjny do produkcji białka
o określonych właściwościach

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02

zaliczenie pisemne,
raport

U3

potraﬁ przeprowadzić oczyszczanie białka przy użyciu
wybranych metod chromatograﬁcznych

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03

raport

U4

umie korzystać z aparatury laboratoryjnej

BTE_K1_U03

raport

U5

potraﬁ przygotować i wygłosić referat na wybrany
temat korzystając z literatury naukowej i źródeł
internetowych

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U08

prezentacja

BTE_K1_K02

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować indywidualnie oraz w zespole, umie
podejmować dyskusję i prawidłowo dobierać
argumenty

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

45

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Otrzymywanie mutein badanych białek metodami ukierunkowanej mutagenezy z
zastosowaniem łańcuchowej reakcji polimerazy PCR. Izolacja plazmidowego DNA z
komórek E. coli. Elektroforeza DNA. Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi.
Klonowanie zmutowanych genów. Analiza sekwencji DNA uzyskanych
konstruktów.

W1, W2, U1, U2, U5, K1

2.

Nadekspresja badanych białek w E. coli.

W2, U2, U4, U5, K1

3.

Oczyszczanie białek rekombinowanych przy pomocy różnych technik
chromatograﬁcznych. Oznaczanie czystości uzyskanych białek za pomocą SDSPAGE. Porównanie struktury drugorzędowej badanych białek z użyciem
spektroskopii dichroizmu kołowego.

W3, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz
pozytywna ocena z końcowego kolokwium zaliczeniowego. Aby uzyskać
pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego należy uzyskać ponad 50%
zaliczenie pisemne
punktów. Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń
(25%) i testu zaliczeniowego (75%) pod warunkiem, że obie oceny są
ocenami pozytywnymi.

laboratoria

raport, prezentacja

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen z raportów i
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Biochemia. Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Mechanisms of cell traﬃcking – from leukocyte homing to metastasis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb589024ed98.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0519Programy i kwaliﬁkacje związane z biologią i
naukami pokrewnymi gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Kod USOS
WBT-BT299E

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmów wędrówki leukocytów i nowotworowych komórek
przerzutujacych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe założenia ruchu i funkcji komórek
w kontekście ich znaczenia w procesach
ﬁzjologicznych (migracja leukocytów w odpowiedzi
zapalnej i przeciwnowotworowej) i patologicznych
(przerzutowanie komórek nowotworowych)

BTE_K1_W13,
BTE_K1_W14

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować dostepne źródła informacji oraz czytać
literaturę naukową w j. angielskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

54

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Część I; Cząsteczki o kluczowym znaczeniu dla wędrówki komórek.
1/ Rodziny receptorów powierzchniowych
2/ Składniki i organizacja macierzy zewnątrzkomórkowej
3/ Enzymy proteolityczne
4/ Cytokiny i chemokiny

1.

Część II; Wędrówka komórek układu immunologicznego-dlaczego leukocyty
podróżują i co sprawia, że osiedlają się w tkankach.
1/ Jak rozpoznają się wzajemnie leukocyty i komórki śródbłonka
2/ Migracja leukocytów podczas stanu zapalnego
3/ Instruktaż limfocytów w węzłach chłonnych
4/ Tkankowo-specyﬁczna migracja limfocytów
5/ Odpowiedź immunologiczna przeciwko nowotworom

W1, U1

Część III; Tworzenie przerzutów nowotworowych.
1/ Molekularne podstawy rakowacenia komórek
2/ Mechanizmy rozsiewania się komórek nowotworowych
3/ Modele badawcze do badań tworzenia przerzutów

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test jednokrotnego wyboru + krótkie pytania otwarte. Uczestnicy
zaliczenie na ocenę otrzymuja kredyt za uczestnistwo w seminariach pod tym samym
tytułem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaleca się ukończenie podstawowego kursu z immunologii. Zaleca się uczestnictwo w komplementarnych seminariach
(seminaria pod takim samym tytułem jak wykłady).

Sylabusy
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Mechanisms of cell traﬃcking - from leukocyte homing to metastasis.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.1100.1557221890.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0519Programy i kwaliﬁkacje związane z biologią i
naukami pokrewnymi gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT299E

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmów wędrówki leukocytów i komórek przerzutujących.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

podstawowe założenia i najważniejsze oraz najnowsze
doniesienia dotyczące mechanizmów warunkujących
ruch limfocytów i nowotworowych komórek
przerzutujących w organizmie.

BTE_K1_W13,
BTE_K1_W14

zaliczenie
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sposób wykonania eksperymentów z dziedziny
migracji komórek i eksperymentalne modele
stosowane w immunologii.

W2

BTE_K1_W14

zaliczenie

BTE_K1_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ zastosować dostępne źródła informacji oraz
czytać dostępną literaturę naukową w j. polskim
i angielskim.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres materiału omawianego podczas konwersatorium jest każdorazowo
ustalany na początku danego roku akademickiego.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie publikacji
naukowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mechanisms of Cell Traﬃcking-from Leucocyte Homing to Metastasis - Lecture

Sylabusy
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Mikrobiologia z wirusologią-praktikum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb0921dc59c6.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBt-BT197

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami nowoczesnej mikrobiologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wpływ czynników środowiska na drobnoustroje,
sposoby działania czynników bakteriobójczych oraz
mechanizmy obrony bakterii przed tymi czynnikami;

BTE_K1_W11,
BTE_K1_W20

zaliczenie
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W2

aspekty związane z odżywianiem i wzrostem populacji
drobnoustrojów;

BTE_K1_W07

zaliczenie

W3

molekularne i konwencjonalne metody stosowane
do identyﬁkacji drobnoustrojów

BTE_K1_W11

zaliczenie

W4

interakcję patogen - komórka gospodarza

BTE_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

oznaczyć wrażliwość hodowli drobnoustrojów
na badaną substancję i wyznaczyć parametry wzrostu
populacji drobnoustrojów

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03

raport, wyniki badań

U2

oznaczyć jakościowo i ilościowo produkty metabolizmu
drobnoustrojów, enzymy i wybrane toksyny;

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10

raport, wyniki badań

U3

przeprowadzić podstawowe badania diagnostyczne
w kierunku identyﬁkacji mikroorganizmów;

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10

raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badanie wpływu środków antyseptycznych na bakterie hodowane w zawiesinie i w
postaci bioﬁlmu. Oznaczanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki.
Wykrywanie obecności genów oporności na antybiotyki. Wykrywanie szczepów
drobnoustrojów produkujących substancje bakteriobójcze.

W1, U1

Sylabusy
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2.

Wykorzystywanie substancji odżywczych przez bakterie.Wyznaczanie krzywej
diauksji. Sporządzanie krzywej standardowej zależności liczby komórek od
gęstości optycznej zawiesiny. Wyznaczanie krzywej wzrostu bakterii w różnych
podłożach.

W2, U1

3.

Procesy energetyczne u bakterii; wykrywanie produktów metabolizmu, enzymów i
toksyn bakteryjnych.

W2, U2

4.

Diagnostyka mikrobiologiczna, techniki molekularne stosowane do identyﬁkacji
drobnoustrojów, testy serologiczne. Antygeny bakteryjne. Wykrywanie bakterii
metodą FISH.

W3, U3

5.

Interakcja patogen - komórka gospodarz; wpływ zakażenia na cykl komórkowy;
mechanizm zabijania patogenów przez neutroﬁle

W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń praktycznych, ze
raport, wyniki badań, zaliczenie złożeniem pisemnego sprawozdania oraz zaliczenie
sprawdzianów cząstkowych,

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenia podstawowego kursu z mikrobiologii kurs przeznaczony dla studentów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach bloku
B1

Sylabusy
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Planowanie i prowadzenie procesu biote- chnologicznego na przykładzie
produkcji piwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab45d69b1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBT-BT610

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne zapoznanie Studenta z pełnym biotechnologicznym procesem produkcyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada bardzo szczegółową i uporządkowaną
wiedzę na temat technicznej realizacji procesu
produkcji piwa. Zna wykorzystywane do tego celu
mikroorganizmy, operacje, urządzenia i procesy
zachodzące w procesie produkcyjnym. Student
rozumie zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie
wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej pogłębiania.

BTE_K1_W16,
BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student zyskuje praktyczną umiejętność
wykorzystywania metod i technik właściwych
do rozwiązania zagadnień związanych z pracą
biotechnologa (tu na przykładzie procesu produkcji
piwa), potraﬁ obsługiwać aparaturę stosowaną
w procesie, posiada umiejętność dokonywania
obliczeń (np. wydajności, rachunek ekonomiczny
procesu), korzysta z dostępnych źródeł informacji,
w tym ze źródeł elektronicznych, narzędzi
internetowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania
i przetwarzania informacji. Student potraﬁ opracować
wyniki pracy i podejmuje próbę ich interpretacji
w oparciu o literaturę przedmiotu. Student posiada
umiejętność zespołowej pracy w laboratorium
biotechnologicznym i poczuwa się
do współodpowiedzialności za odpowiednią
organizację działań oraz bezpieczeństwo
współpracujących z nim osób.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy indywidualnej i zespołowej, systematycznej
pracy nad projektem grupowym mającym długofalowy
charakter. Student jest gotów pracować z dbałością
o powierzony mu sprzęt i bezpieczeństwo pracy
własnej i innych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie projektu

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przygotowanie do ćwiczeń

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

6

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka produkcji piwa, napoju otrzymanego na drodze enzymatycznej
hydrolizy skrobi i białek zawartych w ziarnach zbóż, poddanych fermentacji
alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży i specjalistycznej
aparatury ciągu technologicznego.
Etapy procesu produkcji piwa: namnażanie materiału inokulacyjnego, śrutowanie
słodu, przygotowanie brzeczki piwnej (zacieranie, wysładzanie, chmielenie),
chłodzenie brzeczki, natlenianie brzeczki, inokulacja, fermentacja brzeczki,
leżakowanie, dojrzewanie i rozlew piwa.
Wszystkie etapy procesu prowadzone są samodzielnie przez studentów z
zastosowaniem specjalistycznych urządzeń (śrutownika, kadzi zacierno-warzelnej,
fermentorów, urządzeń do kontroli poprawności procesów zacierania i
fermentacji). Tym samym studenci zapoznają się z technicznymi aspektami i
technologiczną realizacją procesu m.in. z problemem napowietrzania, wymiany
ciepła, wyjaławiania i zachowania reżimu jałowości procesu, pomiarów i kontroli
parametrów ﬁzykochemicznych procesu.
Przeprowadzane są również operacje poprzedzające proces produkcyjny m.in.
przygotowanie fermentora, inokulum, podłoża hodowlanego. Studenci poznają
zasady planowania procesu, obliczeń kosztów materiałów, mediów, aparatury,
nakładów pracy oraz analizy uzyskanych rezultatów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: - pisemne kolokwium
oceniające przyswojenie i zrozumienie wiedzy przekazywanej na
ćwiczeniach napisane na minimum 60%, - obecność i aktywna
postawa na ćwiczeniach, - właściwe przygotowanie pisemnego
sprawozdania z przebiegu zajęć. Kryteria zaliczenia ćwiczeń
podawane są na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia kierunku biotechnologia. Osoby nie spełniające w/w
kryterium mogą zapisywać się na kurs po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.

Sylabusy
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Praktikum z immunologi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.1100.5cb58902a376e.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBt-BT134

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami izolacji, hodowli i wielostronnej oceny reaktywności immunologicznej
komórek krwi obwodowej człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe populacje i subpopulacje
komórek układu odporności obecne w krwi obwodowej
człowieka oraz umie scharakteryzować ich funkcję
w odpowiedzi immunologicznej.

BTE_K1_W14

prezentacja

W2

student zna mechanizmy apoptozy oraz jej znaczenie
dla funkcjonowania układu odporności.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W14

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyizolować oraz zbadać funkcje podstawowych
populacji i subpopulacji leukocytów krwi obwodowej
człowieka.

BTE_K1_U01

raport, wyniki badań

U2

zbadać podstawowe cechy procesu apoptozy.

BTE_K1_U01

raport, wyniki badań

U3

zanalizować oraz zinterpretować wyniki własnych
badań w oparciu o literaturę przedmiotu oraz
przedstawić je w postaci prezentacji.

BTE_K1_U08

raport

U4

przygotować na podstawie literatury z dziedziny
immunologii prezentację dotycząca wybranego tematu
BTE_K1_U11
oraz przedyskutować ją z grupą studentów oraz
prowadzącym.

raport

U5

współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej
określoną rolę.

BTE_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

BTE_K1_K06

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zachowania uczciwości przy analizie i interpretacji
uzyskanych wyników.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie raportu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Izolacja jedno- i wielojądrzastych komórek krwi obwodowej metodą wirowania w
gradiencie gęstości oraz subpopulacji limfocytów metodą sortowania
magnetycznego.

W1, U1, U5

2.

Założenie i prowadzenie hodowli jednojądrzastych i wielojądrzastych komórek
krwi obwodowej i ich aktywacja mitogenami, antygenami i/lub cytokinami.

W1, U1, U5

3.

Pomiary aktywacji limfocytów: immunoenzymatyczne oznaczanie ilości cytokin
uwolnionych do podłoża hodowlanego - test ELISA; detekcja zmian ekspresji
antygenów powierzchniowych metodą bezpośredniej lub pośredniej
immunoﬂuorescencji i cytometrii przepływowej; pomiar proliferacji limfocytów.

W1, U1, U5

4.

Pomiary reaktywności granulocytów: fagocytoza i uwalnianie reaktywnych form
tlenu.

W1, U1, U5

5.

Apoptoza granulocytów: pomiar zmian potencjału mitochondrialnego i ekspresji
fosfatydyloseryny, izolacja DNA i rozdział elektroforetyczny - "drabinka
apoptyczna".

W2, U2, U5

6.

Analiza uzyskanych wyników, interpretacja oraz przygotowanie prezentacji.

U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport, wyniki badań,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach, wykonanie zaplanowanych eksperymentów, analiza,
interpretacja oraz prezentacja uzyskanych wyników, prezentacja
wybranego tematu przygotowana na podstawie literatury przedmiotu.
Studenci pracują w grupach trzyosobowych wykonując samodzielnie
ciąg eksperymentów. W tym czasie są oceniani w sposób ciągły na
podstawie: prezentacji planu wykonywanych eksperymentów wraz z
objaśnieniem metod, jakości wyników uzyskanych w trakcie pracy
laboratoryjnej, rzetelności analizy uzyskanych wyników oraz
umiejętności ich syntezy, prezentacji i dyskusji, przygotowania i
wygłoszenia prezentacji na wybrany temat z obszaru związanego z
tematyką ćwiczeń wraz z dyskusją, zaangażowania i aktywności.
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Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.1300.1584096588.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

- zapoznanie Studentów z zagadnieniami współczesnej przemysłowej produkcji biotechnologicznej, - zapoznanie
Studentów z możliwościami wykorzystania wybranych mikroorganizmów w procesach przemysłowych, przekazanie wiedzy z zakresu metod stosowanych do polepszania właściwości mikroorganizmów o znaczeniu
przemysłowym, - uświadomienie słuchaczom zalet i ograniczeń związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów
modyﬁkowanych genetycznie w biotechnologii, - nabycie przez Studentów umiejętności przeprowadzenia
obserwacji mikroskopowej mikroorganizmów i wytworzenia produktu biotechnologicznego na skalę laboratoryjną.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- posiada wiedzę na temat technicznej realizacji
przemysłowych procesów biotechnologicznych,
wykorzystujących mikroorganizmy, - posiada wiedzę
na temat operacji, technik, procesów i urządzeń
zachodzących bądź stosowanych w procesie
produkcyjnym, - zna pojęcie "mikroorganizmy" i ma
świadomość możliwości ich wykorzystania
w procesach przemysłowych, - wie jakie metody
stosuje się w celu polepszenia właściwości
mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym, - zna
biochemiczne podstawy wybranych procesów
przeprowadzanych przez mikroorganizmy w trakcie
procesu biotechnologicznego, - zna pojęcie
mikroorganizmu modyﬁkowanego genetycznie.

BTE_K1_W11,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W20

raport, prezentacja,
zaliczenie, egzamin

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13

raport, prezentacja,
zaliczenie

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K09

raport, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- potraﬁ przeprowadzić produkcyjne procesy w skali
laboratoryjnej wykorzystując mikroorganizmy,
dostępne techniki oraz sprzęt, - potraﬁ pracować
bezpiecznie w laboratorium zgodnie z wiedzą
z zakresu BHP, - potraﬁ obsługiwać urządzenia
znajdujące się w laboratorium biotechnologicznym, potraﬁ przeprowadzić obserwacje mikroskopowe
mikroorganizmów, - potraﬁ zainokulować podłoże
mikroorganizmami w celu ich namnożenia lub
wytworzenia produktu biotechnologicznego na skalę
laboratoryjną, - potraﬁ wskazać mikroorganizmy
odpowiednie do przeprowadzenia wybranych
procesów biotechnologicznych, - potraﬁ zaprojektować
i przeprowadzić fermentację alkoholową na skalę
laboratoryjną, - potraﬁ opisać i zinterpretować wyniki
przeprowadzanych doświadczeń z wykorzystaniem
mikroorganizmów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest gotów wykorzystać posiadaną przez siebie
wiedzę fachową, - jest gotów tę wiedzę pogłębiać
i aktualizować, - jest gotów pracować indywidualnie
i zespołowo, - rozumie konieczność systematycznej
pracy nad projektem mającym długofalowy charakter,
- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych, wykazuje odpowiedzialność za powierzany
sprzęt, - jest świadomy wszechobecności
mikroorganizmów w otaczającym świecie oraz rozumie
ich wpływ na człowieka i środowisko, - ma świadomość
możliwości wykorzystania mikroorganizmów
w procesach przemysłowych, - jest gotów
do wyrażania opinii na temat mikroorganizmów
modyﬁkowanych genetycznie w oparciu o zdobytą
wiedzę.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
69

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

40

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

14

przygotowanie do sprawdzianu

8

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

14

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

203 / 295

Kurs składa się z czterech elementów:
A: Wykłady
1. Etapy procesu biotechnologicznego, typy wzrostu, klasyﬁkacja procesów fermentacyjnych, techniki
hodowli drobnoustrojów. Rodzaje bioreaktorów (m.in. fotoreaktory, hodowle komórek ssaczych,
zastosowanie biokatalizatorów unieruchomionych, hodowle powierzchniowe, wgłębne, z mieszaniem
mechanicznym, kolumny barbotażowe, typu „air lift”).
2. Techniczne aspekty biotechnologii, m.in. wiadomości ogólne nt. biotechnologii przemysłowej,
uniwersalny proces biotechnologiczny, zasady technologiczne, kontrola i monitoring procesu
biotechnologicznego, dobra praktyka produkcyjna, mieszanie, napowietrzanie, zbijanie piany, wymiana
ciepła, wyjaławianie).
3. Procesy wydzielania i oczyszczania produktów biotechnologicznych (m.in. wirowanie, ﬁltracja,
dezintegracja, procesy membranowe, suszenie, krystalizacja)
4. Procesy fermentacyjne (fermentacja etanolowa - mikroorganizmy, warunki, czynniki, techniki,
surowce, bioetanol, piwo, wino, wydzielanie etanolu)
5. Produkcja preparatów enzymatycznych (ogólna charakterystyka, alfa amylaza, zastosowanie
enzymów w produkcji przemysłowej i biotechnologii)
6. Produkcja biomasy mikroorganizmów
7. Produkcja kwasów karboksylowych (kwasy: mlekowy, octowy, cytrynowy)
8. Produkcja aminokwasów (metody otrzymywania, biochemiczne podstawy nadprodukcji otrzymywanie
lizyny, kwasu glutaminowego)
9. Procesy biotransformacji związków organicznych (ogólna charakterystyka, procesy biotransformacji o
znaczeniu przemysłowym, procesy z udziałem bakterii kwasu octowego, produkcja aminokwasów,
antybiotyków, steroidów)
10. Biotechnologia farmaceutyczna (witaminy, antybiotyki, szczepionki, probiotyki, hormony)
11. Mikroorganizmy modyﬁkowane genetycznie (charakterystyka, możliwości i bezpieczeństwo
stosowania)
12. Pozyskiwanie i ulepszanie mikroorganizmów stosowanych w biotechnologii i przemyśle, sterowanie
metabolizmem
13. Podłoża hodowlane, wzrost mikroorganizmów i jego monitorowanie
14. Drobnoustroje w produkcji żywności i napojów (fermentowane produkty mleczne i mięsne, pieczywo,
kawa, piwo)
15. Zakażenia mikrobiologiczne w produkcji przemysłowej i ich kontrola
B: Ćwiczenia laboratoryjne
1.

- zagadnienia z zakresu BHP w pracowni biotechnologicznej oraz kontroli jakości mikrobiologicznej,
- obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym,
- zapoznanie z warunkami oraz wymaganiami dotyczącymi hodowli mikroorganizmów o znaczeniu
przemysłowym (produkcja biomasy drożdży piekarskich),
Ćwiczenia pozwalają przeprowadzić samodzielnie:
- procesy fermentacji właściwych (etanolowa, mlekowa),
- procesy biosyntezy (kwasu octowego, cytrynowego, biomasy, enzymów),
- dezintegracje komórek mikroorganizmów w celu uwalniania produktów wewnątrzkomórkowych z
zastosowaniem różnych technik.

W1, U1, K1

C: Konwersatoria uzupełniające i rozszerzające tematykę wykładów
Rozszerzają i uzupełniają tematykę poruszaną na wykładach. Tematy dobierane są w odpowiedzi na
zainteresowanie ze strony Studentów i z założenia zawierają elementy kontrowersyjne aby prowokować
do dyskusji oraz uzmysławiać obecność pozytywnych i negatywnych stron w biotechnologii. Tematyka
wychodzi również naprzeciw aktualnym trendom i konsekwencjom rozwoju cywilizacyjnego i roli
biotechnologii w tym procesie. Proponowana/przykładowa tematyka:
1. Polisacharydy pochodzenia mikrobiologicznego, ich produkcja i zastosowanie
2. Bioremediacja i wykorzystanie biotechnologii w ochronie środowiska i pozyskiwaniu odnawialnej
energii
3. Antybiotyki, pochodzenie, produkcja i sposoby stosowania w kontekście rosnącej antybiotykoporności
4. Zastosowanie enzymów i biosyntezy mikrobiologicznej jako alternatywy dla syntez chemicznych i
produkcji żywności
5. „Zero waste” i jego zastosowanie w biotechnologii
6. Sposoby ulepszania mikroorganizmów do celów biotechnologicznych w kontekście regulacji
dotyczących GMM i GMO
7. Fakty i mity o biotechnologii
8. Biotechnologia w produkcji kosmetyków (witaminy, przeciwutleniacze, liposomy ale też algi, drożdże)
9. Exxx – fakty i mity, czytanie metek z produktów żywnościowych ze zrozumieniem
10. Z mikro do makro – wyzwania biologiczne i techniczne przy produkcji wielkoskalowej
D: wycieczka do Tyskich Browarów Książęcych
Praktyczne zapoznanie z funkcjonowaniem dużego zakładu przemysłowego stosującego procesy
biotechnologiczne. Możliwość obserwacji urządzeń i ciągów technologicznych stosowanych w procesie
biotechnologicznym. Studenci dowiadują się też o utylizacji odpadów produkcyjnych oraz poznają
aspekty związane z ochroną środowiska podczas wielkoskalowej produkcji biotechnologicznej.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
konwersatorium

warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywny udział w
prezentacja, zaliczenie zajęciach, przygotowanie i przedstawienie wybranego zagadnienia w
ramach grupy zajęciowej

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

egzamin z tematyki wykładów

laboratoria

raport, zaliczenie

warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach,
oddanie sprawozdań i zaliczenie dwóch kolokwiów

Sylabusy
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Stres komórkowy i apoptoza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4619088

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBt-BT044

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

1. rozumie znaczenie i zna miejsce badań reakcji
stresu komórkowego w nowoczesnej biologii

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W13,
BTE_K1_W17

zaliczenie na ocenę

W2

2. zna główne rodziny białek szoku cieplnego (HSP)
i potraﬁ wymienić najważniejszych przedstawicieli

BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

3. rozumie mechanizmy umożliwiające odpowiedź
na stres środowiskowy

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W4

4. zna mechanizmy śmierci komórki ze szczególnym
uwzględnieniem ich regulacji przez białka szoku
cieplnego

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W5

5. zna strukturę i mechanizm działania
najważniejszych HSPs

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W6

6. zna i rozumie rolę HSPs w komórkach
nowotworowych

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W7

7. umie scharakteryzować znaczenie HSPs
w utrzymaniu homeostazy układu odpornościowego

BTE_K1_W13,
BTE_K1_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. czyta ze zrozumieniem specjalistyczne prace
naukowe dotyczące tematyki kursu

BTE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

2. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji naukowej w zakresie objętym tematyką
kursu

BTE_K1_U11

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. jest gotów do racjonalnego krytycyzmu wobec
informacji dostępnych w środkach masowego
przekazu, odnoszących się do tematyki kursu
(ewolucja, wybrane choroby cywilizacyjne, np.
nowotworowe, miażdżyca, neurodegeneracyjne) oraz
akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej
wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Znaczenie i miejsce badań reakcji stresu komórkowego w nowoczesnej biologii

W1, U1, U2, K1

2.

2. Różne czynniki stresogenne prowadzą do podobnej odpowiedzi komórki

W3, U1, U2, K1

3.

3. Rodziny oraz przedstawiciele genów i białek stresowych

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

4. Reakcja stresu komórkowego rozpoczyna się na poziomie transkrypcji

W3, U1, U2, K1

5.

5. HSFs (heat shock factors) i poszukiwania molekularnego termometru

W3, U1, U2, K1

6.

6. Struktura i funkcja klasycznych białek stresowych (HSPs) - I

W5, U1, U2, K1

7.

7. Struktura i funkcja klasycznych białek stresowych (HSPs) - II

W5, U1, U2, K1

8.

8. Współczesne poglądy na molekularny mechanizm apoptozy

W4, U1, U2, K1

9.

9. Inne drogi zaprogramowanej śmierci komórki

W4, U1, U2, K1

10.

10. Rozpoznanie i fagocytoza komórki apoptotycznej

W4, U1, U2, K1

11.

11. Białka stresowe w komórkach nowotworowych – ciemna strona cytoprotekcji

W6, U1, U2, K1

12.

12. Pozakomórkowe funkcje HSPs - I

W6, U1, U2, K1

13.

13. Pozakomórkowe funkcje HSPs - II

W6, U1, U2, K1

14.

14. Białka stresowe w układzie odpornościowym

W7, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test wielokrotnego wyboru złożony z 50 zadań zamkniętych
zawierających jedną poprawną odpowiedź i trzy dystraktory. Każde
zadanie ma wartość 1 punktu. Oceny wyliczane są względem najlepszego
zaliczenie na ocenę
wyniku przyjętego jako 100% (maksymalnie 50 pkt), a zatem: • 0-50 % –
ocena ndst • 51-60 % – ocena dst • 61-70 % – ocena + dst • 71-80 % –
ocena db • 81-90 % – ocena + db • 91-100 % – ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Kurs mogą wybierać tylko studenci kierunków: Biotechnologia WBBiB UJ (III rok) oraz Biotechnologia Molekularna WBBiB
UJ. 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (bierna) wystarczająca do korzystania z oryginalnych publikacji
naukowych w języku angielskim. 3. Obecność nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Sygnalizacja komórkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4639b02

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze strategiami sygnalizacji komórkowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z obszaru sygnalizacji
komórkowej

BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

mechanizmy przekazu sygnału, zagadnienia związane
z działaniem enzymów w procesie przekazu sygnału,
funkcje przekaźników II rzędu w sygnalizacji,
znaczenie lokalizacji związków uczestniczących
w przekazie sygnału, znaczenie budowy domenowej
oraz modyﬁkacji potranslacyjnych białek w przekazie
sygnału, zagadnienia związane z przekraczaniem
bariery błon biologicznych przez sygnał i z integracją
informacji w szlakach sygnałowych

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przekaz sygnału jako podstawa życia i ogólne zasady rządzące przekazem sygnału W1

2.

Oddziaływania między cząsteczkami w przekazie sygnału

W2

3.

Enzymy w przekazie sygnału i ich regulacja allosteryczna

W2

4.

Rola modyﬁkacji potranslacyjnych w przekazie sygnału

W2

5.

Lokalizacja wewnątrzkomórkowa cząsteczek sygnałowych i zmiana lokalizacji
cząsteczek w przekazie sygnału

W2

6.

Niskocząsteczkowe przekaźniki II rzędu oraz lipidy w przekazie sygnału

W2

7.

Przekaz sygnału poprzez błony biologiczne

W2

8.

Proteoliza w przekazie sygnału

W2

9.

Domenowa budowa białek sygnałowych

W2

10.

Integracja różnych sygnałów

W2

Sylabusy
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11.

Przekaz sygnałów w stanie zapalnym - cytokiny pro- i przeciwzapalne, pyrogeny i
mechanizm powstawania gorączki

W2

12.

Rodzina czynników IL-6 - trans-sygnałowanie i efekty biologiczne, w tym
stymulacja ekspresji białek ostrej fazy

W2

13.

Szlak sygnałowania IL-1 i receptorów TLR

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci przystępują do pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego
bazującego na pytaniach otwartych, z których większość wymaga
zaliczenie na ocenę
krótkich, jednoznacznych odpowiedzi. Do zaliczenia wymagane jest
uzyskanie ponad 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Biochemia

Sylabusy
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Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii
analitycznej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab46603b1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBt-BT148

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie: technologii immobilizacji białek i komórek, metod immobilizacji
białek oraz zastosowania immobilizowanych białek w produkcji przemysłowej, oczyszczaniu biopreparatów,
bioanalityce i medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady, zalety i wady technologii wykorzystujących
immobilizowane białka i komórki

BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie

W2

podstawowe metody immobilizacji białek i komórek

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

główne zakresy zastosowań immobilizowanych białek
i komórek

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić w skali laboratoryjnej immobilizację
białka przy użyciu standardowych metod adsorpcji
i pułapkowania

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

oznaczyć aktywność immobilizowanego
biokatalizatora

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie studentów w celu wykonania
prac laboratoryjnych związanych z immobilizacją
białek

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do sprawdzianu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady: Przesłanki technologii immobilizacji białek i komórek oraz ich
zastosowań w biotechnologii i biochemii stosowanej. Metody immobilizacji
biokatalizatorów: adsorpcja, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne,
sieciowanie, pułapkowanie w matrycach, zatrzymywanie przez błony, kombinacje
metod. Immobilizacja koenzymów. Charakterystyka immobilizowanych
biokatalizatorów. Reaktory z immobilizowanymi biokatalizatorami: zbiorniki z
mieszaniem, reaktory pętlowe, reaktory ze złożem, reaktory membranowe,
konstrukcje specjalne. Główne dziedziny przemysłowych zastosowań
immobilizowanych biokatalizatorów: ogólna i stereospecyﬁczna synteza
organiczna, przetwarzanie żywności, wykorzystanie odpadów, różne. Biosensory:
elektrody enzymatyczne, sensory biopowinowactwa, termistory i tranzystory
enzymatyczne, biosensory optoelektroniczne. Techniki analityczne z
zastosowaniem reaktorów enzymatycznych. Enzymatyczne oznaczenia z
zastosowaniem adsorpcji białek na wielostudzienkowych plastikowych płytkach
(ELISA, ELLSA). Chromatograﬁa na immobilizowanych białkach: chromatograﬁa
powinowactwa, m.in. immunochromatograﬁa, chromatograﬁa chiraselektywna.
Inne dziedziny bioanalitycznych zastosowań immobilizowanych białek.
Zastosowanie immobilizowanych biokatalizatorów w medycynie:
wewnątrzustrojowa i pozaustrojowa terapia enzymatyczna, sztuczne organy.
Zastosowanie immobilizowanych białek w badaniach podstawowych. Dalsze
perspektywy.

W1, W2, W3

2.

Ćwiczenia laboratoryjne: Immobilizacja inwertazy przez adsorpcję na węglu
aktywnym, sieciowanie beta-galaktozydazy, pułapkowanie komórek drożdży w
żelu alginianowym, fermentacja laktozy przez komórki spułapkowane wspólnie z
usieciowaną beta-galaktozydazą.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest wcześniejsze
zaliczenie ćwiczeń. Kolokwium zaliczeniowe pisemne, w formie testu
zaliczenie na ocenę jednokrotnego wyboru (z pięciu odpowiedzi), 30 pytań, za każdą
prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, w celu zaliczenia testu
konieczne jest uzyskanie minimum 15 punktów.

laboratoria

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowania teoretycznego,
wykonania oraz sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów chemii organicznej i biochemii

Sylabusy
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Bioinformatyka 1 – kurs mały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cac67be89c02.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0588Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i
statystykę

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bioinformatyki, a w szczególności z technikami
analizy sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych oraz sposobami przeszukiwania biologicznych
i literaturowych baz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe techniki bioinformatycznej analizy
sekwencji i struktury białek i kwasów nukleinowych.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę
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terminologię wykorzystywaną w prowadzeniu badań
metodami bioinformatycznymi (w szczególności:
homologia (ortologia, paralogia), homoplazja,
dopasowanie sekwencji, heurystyka, ontologia).

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystywać podstawowe funkcje specjalistycznego
oprogramowania bioinformatycznego
wykorzystywanego do porównywania i edycji
sekwencji aminikwasowych i nukleotydowych oraz
analizy struktury przestrzennej białek.

BTE_K1_U06,
BTE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie analizować dane udostępniane
w biologicznych i literaturowych bazach danych.

BTE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
projektów obejmujących bioinformatyczną analizę
danych.

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
bioinformatyki i nauk o życiu.

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Możliwości i przykładowe zastosowania podtawowych systemów
bioinformatycznych i biologicznych baz danych (NCBI Entrez, RCSB PDB, Uniprot,
Expasy, PROSITE i PRINTS, Gene Ontology).

W1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Techniki ilościowego porównywania sekwencji aminokwasowych i
nukleotydowych: algorytmy programowania dynamicznego i heurystyczne
(BLAST, FASTA, Clustal), macierze punktacji różnicą logarytmiczną (PAM,
BLOSUM).

2.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test wielokrotnego wyboru, pytania z zakresu zagadnień poruszanych na
zaliczenie na ocenę wykładzie - do zaliczenia potrzeba co najmniej 60% punktów - skala ocen
dostępna na stronie internetowej kursu

ćwiczenia

(1) ćwiczenia w ramach kursu realizowane są w ramach pięciu 150min
bloków ćwiczeniowych; (2) każdy blok ćwiczeniowy rozpoczyna się
ustnym kolokwium dopuszczającym, w trakcie którego każdy uczestnik
ćwiczeń odpowiada na co najmniej jedno pytanie ćwiczeniowca; (3) na
ocenę każdego bloku ćwiczeniowego składa się ocena zadań
rozwiązywanych w jego trakcie (praca w grupach dwuosobowych); (4) na
zaliczenie na ocenę ocenę ćwiczeń składa się: (a) sumaryczna ocena z wszystkich bloków
ćwiczeniowych, (b) wynik jednego (60min) testu praktycznego
przeprowadzonego na koniec kursu (samodzielne rozwiązywanie zadań
problemowych), (c) ocena jednego pisemnego opracowania zestawów
zadań (praca w grupach dwuosobowych); (5) do zaliczenia ćwiczeń
potrzeba co najmniej 60% punktów, które możliwe są do uzyskania w tej
części kursu - skala ocen dostępna na stronie internetowej kursu.

Sylabusy
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Bioinformatyka 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb879be2bc16.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0588Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i
statystykę

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bioinformatyki, a w szczególności z technikami
analizy sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych oraz sposobami przeszukiwania biologicznych
i literaturowych baz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe techniki bioinformatycznej analizy
sekwencji i struktury biopolimerów

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę
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terminologię wykorzystywaną w prowadzeniu badań
metodami bioinformatycznymi (w szczególności:
homologia (ortologia, paralogia), homoplazja,
dopasowanie sekwencji, heurystyka, ontologia)

BTE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystywać podstawowe funkcje specjalistycznego
oprogramowania bioinformatycznego
wykorzystywanego do porównywania i edycji
sekwencji aminikwasowych i nukleotydowych oraz
analizy struktury przestrzennej białek

BTE_K1_U06,
BTE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie analizować dane udostępniane
w biologicznych i literaturowych bazach danych

BTE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i zespołowej pracy nad realizacją
projektów obejmujących bioinformatyczną analizę
danych

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
bioinformatyki i nauk o życiu

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

18

przygotowanie raportu

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Możliwości i przykładowe zastosowania podtawowych systemów
bioinformatycznych i biologicznych baz danych (NCBI Entrez, RCSB PDB, Uniprot,
Expasy, PROSITE i PRINTS, Gene Ontology)

W2, U2, K1, K2

2.

Techniki ilościowego porównywania sekwencji aminokwasowych i
nukleotydowych: algorytmy programowania dynamicznego i heurystyczne
(BLAST, FASTA, Clustal), macierze punktacji różnicą logarytmiczną (PAM,
BLOSUM).

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Podstawowe metody molekularnej analizy ﬁlogenetycznej (modele ewolucji
molekularnej, metody odległościowe i optymalizacyjne wyznaczania drzew
ﬁlogenetycznych)

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test wielokrotnego wyboru, pytania z zagadnień omawianych na
zaliczenie na ocenę wykładach, wynik co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów skala ocen dostępna na stronie internetowej kursu

ćwiczenia

(1) ćwiczenia w ramach kursu realizowane są w ramach dziesięciu
150min bloków ćwiczeniowych; (2) każdy blok ćwiczeniowy rozpoczyna
się ustnym kolokwium dopuszczającym, w trakcie którego każdy
uczestnik ćwiczeń odpowiada na co najmniej jedno pytanie ćwiczeniowca;
(3) na ocenę każdego bloku ćwiczeniowego składa się ocena zadań
rozwiązywanych w jego trakcie (praca w grupach dwuosobowych); (4) na
ocenę ćwiczeń składa się: (a) sumaryczna ocena z wszystkich bloków
zaliczenie na ocenę
ćwiczeniowych, (b) wynik dwóch (60min) testów praktycznych
przeprowadzonych na koniec kursu (samodzielne rozwiązywanie zadań
problemowych), (c) sumaryczna ocena dwóch pisemnych opracowań
zestawów zadań (praca w grupach dwuosobowych); (5) do zaliczenia
ćwiczeń potrzeba co najmniej 60% punktów, które możliwe są do
uzyskania w tej części kursu - skala ocen dostępna na stronie
internetowej kursu

Sylabusy
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Pracownia inżynierii genetycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4165710

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WBt-BT133

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

• Zapoznanie studentów z technikami inżynierii genetycznej stosowanymi w laboratorium biotechnologicznym

C2

• Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w laboratorium biotechnologicznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody używane do tworzenia
konstruktów genetycznych

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W17

zaliczenie
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W2

podstawowe rodzaje systemów ekspresyjnych
wykorzystywanych w biotechnologii do produkcji
białek rekombinowanych

BTE_K1_W20

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać metodę PCR do na potrzeby inżynierii
genetycznej

BTE_K1_U01

zaliczenie

U2

wybrać optymalny system ekspresyjny na potrzeby
produkcji białka o określonych właściwościach

BTE_K1_U02

zaliczenie

U3

korzystać z podstawowej aparatury laboratoryjnej (np.
aparatu do elektroforezy DNA, aparatu
do elektroforezy białek, spektrofotometru,
termocyklera, łaźni wodnej, cieplarki, termobloku,
laminaru)

BTE_K1_U03

zaliczenie

U4

opisać i przedstawić wynik przeprowadzonego
doświadczenia

BTE_K1_U10

zaliczenie

U5

pozyskać informacje z literatury naukowej oraz źródeł
internetowych

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U06

zaliczenie

U6

przygotować prezentację oraz wygłosić krótki referat
na wybrany temat związany z nowoczesnymi
metodami inżynierii genetycznej

BTE_K1_U07,
BTE_K1_U14

zaliczenie

U7

uzyskać konstrukt genetyczny (zaplanować metodę
klonowania, wybrać odpowiedni wektora docelowego ,
przeprowadzić klonowanie i selekcję pozytywnych
kolonii bakteryjnych, wyizolować plazmid z komórek
bakterii E. coli

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy indywidualnej i zespołowej

BTE_K1_K01

zaliczenie

K2

pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa (BHP)

BTE_K1_K07

zaliczenie

K3

dbania o porządek w miejscu pracy oraz dbania
o powierzony sprzęt

BTE_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z bazami danych oraz programami bioinformatycznymi
wykorzystywanymi w laboratorium biotechnologicznym, korzystanie z katalogów
oraz stron internetowych ﬁrm produkujących odczynniki używane w pracy
laboratoryjnej

U5, K1

2.

Izolacja RNA z materiału roślinnego i otrzymanie cDNA (odwrotna transkrypcja)

W1, U1, U3, U4, K1, K2,
K3

3.

Wykorzystanie metody PCR do przeprowadzenia klonowania: z użyciem enzymów
restrykcyjnych oraz systemu TA cloning (dobór odpowiednich starterów),
określenie obecności oraz orientacji klonowanego fragmentu DNA (PCR z koloni)

W1, W2, U1, U2, U3, U7,
K1, K2, K3

4.

Wykorzystanie enzymów restrykcyjnych do: trawienia produktu PCR i wektora
oraz do weryﬁkacji obecności i orientacji wstawki w wektorze. Tworzenie map
restrykcyjnych

W1, U3, K1, K2, K3

5.

Modyﬁkacja końców linearnego DNA wektora i wstawki (wypełnianie i usuwanie
lepkich końców 5' i 3' DNA, defosforylacja końców 5' DNA, tworzenie lepkich
końców DNA do systemu „TA cloning”

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U7, K1, K2, K3

6.

Ligacja fragmentów DNA o tępych i lepkich końcach

W1, U3, K1, K2, K3

7.

Przygotowanie bakterii kompetentnych i transformacja plazmidowym DNA

W1, U7, K1, K2, K3

8.

Zastosowanie indukowanych systemów ekspresyjnych do produkcji białek
heterologicznych

W2, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

9.

Techniki i zagadnienia z zakresu inżynierii genetycznej takie jak: system
GATEWAY, system TOPO, metoda LCR, metoda Tilling, funkcjonalna analizą alleli
(FASAY), metody transformacji komórek prokariotycznych i eukariotycznych oraz
specyﬁka wektorów stosowanych do transformacji bakterii, drożdży, komórek
ssaczych i roślin.

U5, U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o wyniki dwóch pisemnych
kolokwiów. Aby zaliczyć ćwiczenia należy ponadto wygłosić seminarium i
być obecnym na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursów Chemii organicznej, Biochemii, Mikrobiologii i Genetyki molekularnej Warunkiem uruchomienia grupy
ćwiczeniowej jest uczestnictwo co najmniej 6 studentów.

Sylabusy
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Biochemia kwasów nukleinowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTE00S.100.5cb0921d78d6f.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS
WBt-BT158

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tych zajęć jest: -uzyskanie wiedzy przez studentów o białkach oddziałujących z DNA/RNA -poznanie
podstawowych metod biologii molekularnej wykorzystująch matryce DNA/RNA - sekwencjonowanie, różne formy
PCR -przygotowanie studentów do wykonania prostych eksperymentów z wykorzystaniem DNA/RNA - analiza
sekwencjonowania, reakcja PCR - analiza płci/analiza mutacji/diagnostyka molekularna

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

strukturę kwasów nukleinowych oraz modyﬁkacje DNA
i RNA oraz białek oddziałujących z tymi kwasami

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W10

zaliczenie pisemne

W2

student zna najważniejsze instrumentalne metody
analizy kwasów nukleinowych

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

różnice między mutacjami genetycznymi
a epigenetycznymi

BTE_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie: biochemii i genetyki molekularnej

BTE_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach

BTE_K1_U03,
BTE_K1_U12

zaliczenie pisemne

U3

przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą
zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin
pokrewnych

BTE_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat dylematów bioetycznych
w badaniach genetycznych

BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

student wykazuje odpowiedzialność za powierzany
sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K07

zaliczenie pisemne

K3

student jest jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych oraz za skuteczne wykonanie
zadania.

BTE_K1_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład:
Strategia sekwencjonowania genomu człowieka, struktura i właściwosci kwasów
nukleinowych; struktura chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych;
modyﬁkacje histonów; białka HMG i ich modyﬁkacje, oddziaływanie kwasów
nukleinowych z białkami; metody badania oddziaływania białek z DNA, reakcja
PCR, PCR w czasie rzeczywistym, modyﬁkacje reakcji PCR (podstawowa PCR, QRT-PCR, TAS-PCR, NASBA-PCR; LCR-PCR); metody sekwencjonowania DNA
(metoda Maxama i Gilberta, Sangera, pirosekwencjonowanie).

1.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

Zajęcia laboratoryjne:
1. Sekwencjonowanie DNA i synteza oligonukleotydów
Izolacja DNA z kropli krwi; omówienie metod sekwencjonowania oraz analiza żeli
sekwencyjnych; omówienie metody syntezy oligonukleotydów; Sekwencjonowanie
i analiza mutacji charakterystycznej dla ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2.
2. Analiza polimorﬁzmu DNA
Wykonanie PCR z wykorzystaniem DNA chorego na dystroﬁę miotoniczną; gen
DMPK - polimorﬁzm sekwencji mikrosatelitarnych; Wykonanie PCR z
wykorzystaniem DNA uczestników kursu; gen ACE - polimorﬁzm insercyjnodelecyjny. Omówienie polimorﬁzmu punktowego, polimorﬁzmu sekwencji
powtórzonych oraz polimorﬁzmu insercyjno-delecyjnego.

2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3. PCR w czasie rzeczywistym
Wykonanie PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komórek
stymulowanych cytokiną prozapalną oraz komórek stabilnie transfekowanych
konstruktem z nadekspresją określonego genu. Omówienie stosowania PCR w
czasie rzeczywistym w diagnostyce molekularnej (zmiany poziomu ekspresji pod
wpływem stymulantów, poziom ekspresji w zależności od polimorﬁzmu
genetycznego, oznaczanie GMO)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Odpowiedź na 8-10 pytań z tematyki prezentowanej na wykładzie

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Odpowiedż na 3 pytania związane z tematyką ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość biochemii ogólnej

Sylabusy
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Zaawansowane metody biologii na poziomie molekularnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4595b12

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy studentów nt. wykorzystania wybranych zaawansowanych metod bioﬁzycznych
i biochemicznych w badaniach układów biologicznych.

C2

Zapoznanie studentów z metodyką przygotowania materiału biologicznego do badań, wykonaniem doświadczenia
oraz metodami analizy danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ﬁzyczne podstawy procesów biologicznych
i biochemicznych

BTE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy wybranych metod eksperymentalnych
istotne dla realizacji biotechnologicznego projektu
badawczego

BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
w laboratoriach badawczych

BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze w zakresie szeroko pojętej biologii komórki
i biochemii ﬁzycznej

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać literaturę naukową w języku polskim
i angielskim z zakresu obejmujacego techniki
stosowane na ćwiczeniach

BTE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

stawiać hipotezy naukowe, planować doświadczenia
oraz przeprowadzić je pod opieką prowadzącego
ćwiczenia

BTE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać z innymi osobami podczas wykonywania
ćwiczeń w grupach

BTE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych szczególnie w czasie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem pracowni jest teoretyczno-praktyczne zapoznanie studentów z
nowoczesnymi metodami badawczymi w Zakładzie Bioﬁzyki, Pracowni Bioﬁzyki
Komórki i Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin WBt, takimi jak:
metody ﬂuorescencyjne ("steady-state", pomiar czasu zaniku ﬂuorescencji,
anizotropii ﬂuorescencji; ﬂuorescencji Chl in vivo),
spektroskopia UV-Vis i metodą pomiaru dichroizmu kołowego.
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystująca
znakowanie i pułapkowanie spinowe,
mikroskopia konfokalna,
czasowo-rozdzielcza detekcja luminescencji tlenu singletowego,
mikroskopia sił atomowych (AFM)
oznaczanie przeżywalności komórek poddanych fotoindukowanemu stresowi
oksydacyjnemu,
HPLC
metody oznaczania przepuszczalności błon modelowych dla wybranych związków;

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie średnich ocen z wszystkich ćwiczeń. W
zaliczenie na ocenę ramach ćwiczenia oceniane są: kolokwium wstępne, wykonanie ćwiczenia
i sprawozdanie
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Advanced Methods of Biology on the Molecular Level
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab45b561d

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy studentów nt. wykorzystania wybranych zaawansowanych metod bioﬁzycznych
i biochemicznych w badaniach układów biologicznych.

C2

Zapoznanie studentów z metodyką przygotowania materiału biologicznego do badań,wykonaniem doświadczenia
oraz metodami analizy danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ﬁzyczne podstawy procesów biologicznych
i biochemicznych

BTE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy wybranych metod eksperymentalnych
istotnych dla realizacji biotechnologicznego projektu
badawczego

BTE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
w laboratoriach badawczych

BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze w zakresie szeroko pojętej biologii komórki
i biochemii ﬁzycznej

BTE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać literaturę naukową w języku polskim
i angielskim z zakresu obejmującego techniki
stosowane na ćwiczeniach

BTE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

stawiać hipotezy naukowe i planować doświadczenia
oraz przeprowadzić je pod opieką prowadzącego
ćwiczenia

BTE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać z innymi osobami podczas wykonywania
ćwiczeń w grupach

BTE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do brania na siebie odpowiedzialności
za bezpieczeństwo pracy własnej i innych szczególnie
w czasie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem pracowni jest teoretyczno-praktyczne zapoznanie studentów z
nowoczesnymi metodami badawczymi w Zakładzie Bioﬁzyki, Pracowni Bioﬁzyki
Komórki i Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin WBt, takimi jak:
metody ﬂuorescencyjne ("steady-state", pomiar czasu zaniku ﬂuorescencji,
anizotropii ﬂuorescencji; ﬂuorescencji Chl in vivo),
spektroskopia UV-Vis i metodą pomiaru dichroizmu kołowego.
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystująca
znakowanie i pułapkowanie spinowe,
mikroskopia konfokalna,
czasowo-rozdzielcza detekcja luminescencji tlenu singletowego,
mikroskopia sił atomowych (AFM)
oznaczanie przeżywalności komórek poddanych fotoindukowanemu stresowi
oksydacyjnemu,
HPLC
metody oznaczania przepuszczalności błon modelowych dla wybranych związków;

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie z oceną na podstawie średnich ocen z wszystkich ćwiczeń. W
zaliczenie na ocenę ramach ćwiczenia oceniane są: kolokwium wstepne, wykonanie ćwiczenia
i sprawozdanie

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na aktywne uczestnictwo w zajęciach i korzystanie z anglojęzycznej
literatury naukowej

Sylabusy
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Biotechnologia roślin – kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab41a92d1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15, laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel części teoretycznej kursu: • Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami biotechnologii roślin.

C2

Cele w ramach zajęć laboratoryjnych: • Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i tematyką
biotechnologii roślin. • Uzyskanie przez studentów umiejętności prowadzenia profesjonalnego dziennika
laboratoryjnego. • Zapoznanie studentów z metodą Problem Based Learning

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna kluczowe zagadnienia biotechnologii
roślin.

BTE_K1_W12,
BTE_K1_W17

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student zna charakterystykę organizmu roślinnego,
w szczególności posiada wiedzę na temat tkanek
roślinnych oraz działania ﬁtohormonów.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W12

zaliczenie pisemne

W3

student zna podstawowe techniki pracy biotechnologa BTE_K1_W17,
roślin oraz zasady GLP (ang. good laboratory practice). BTE_K1_W20

projekt, wyniki badań

W4

student posługuje się poprawną terminologią
stosowaną w biotechnologii roślin.

BTE_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przygotować podłoża do hodowli roślin
w kulturach in vitro.

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04

projekt, wyniki badań

U2

umie zastosować poznane techniki biotechnologii
roślin w pracy doświadczalnej.

BTE_K1_U01

projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka podczas zajęć ćwiczy umiejętność
współpracy.

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K09

projekt

K2

student/ka monitorując kilkutygodniowy eksperyment
trenuje systematyczność w pracy badawczej.

BTE_K1_K02

projekt

K3

student/ka rozpoznaje zagrożenia w laboratorium i dba
BTE_K1_K09
o bezpieczeństwo swoje i innych.

projekt

K4

student/ka potraﬁ uzasadnić swoje stanowisko
w sprawie hodowli roślin transgenicznych powołując
się na argumenty naukowe.

egzamin pisemny,
prezentacja

BTE_K1_K03,
BTE_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

laboratoria

40

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie do sprawdzianu

8

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia laboratoryjne blok I. Hodowle roślin in vitro, mikropropagacja roślin,
morfogeneza in vitro - działanie ﬁtohormonów.
Zagadnienia szczegółowe: BHP, biohazard, dziennik laboratoryjny, przygotowanie
podłoży do następnych doświadczeń, mikropropagacja, morfogeneza in vitro.

W2, W3, W4, U1, U2, K1,
K2, K3

2.

Zajęcia laboratoryjne blok II. Wprowadzanie niesterylnych roślin do hodowli in
vitro.
Zagadnienia szczegółowe: sterylizacja materiału roślinnego, otrzymywanie kultur
in vitro z nasion i pędów roślin niesterylnych.

W2, W3, W4, U2, K1, K2,
K3

3.

Zajęcia laboratoryjne blok III. Podstawy inżynierii genetycznej w biotechnologii
roślin.
Zagadnienia szczegółowe: izolacja DNA z tkanek roślinnych, analiza polimorﬁzmu
DNA metodą RAPD, elektroforeza DNA, identyﬁkacja mutantów T-DNA.

W3, W4, U2, K1, K2, K3

4.

Zajęcia laboratoryjne blok IV. Metabolity wtórne.
Zagadnienia szczegółowe: izolacja metabolitów wtórnych z glistnika jaskółcze
ziele, produkcja betalain w tytoniu.

W3, W4, U2, K1, K2, K3

5.

W ramach wykładu i seminarium: Podstawowe problemy biotechnologii roślin.
Cechy specyﬁczne komórek roślinnych. Tradycyjne metody ulepszania roślin.
Kultury in vitro tkanek roślinnych, komórek i protoplastów; zastosowanie w
biotechnologii. Otrzymywanie i hodowla komórek haploidalnych. Fuzja
protoplastów i selekcja heterokarionów. Regeneracja roślin i potencjał
morfogenetyczny. Metabolity wtórne i zastosowanie komórek roślinnych do ich
produkcji. Przechowywanie kultur komórek roślinnych. Mutanty i czynniki
mutagenne. Metody analizy genomu roślin i izolacji genów. Techniki
wprowadzania genów do komórek roślinnych metodami bezpośrednimi i z
użyciem wektorów. Metody transformacji genetycznej organelli komórkowych.
Analiza ekspresji wprowadzonych genów. Genetyczne markery i sygnały
ekspresyjne. Modulacja ekspresji genów. Znaczenie biotechnologii roślin dla
rolnictwa, ochrony środowiska, medycyny, energetyki i wytwarzania
specyﬁcznych substancji - przykłady zastosowań.

W1, W3, W4, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu pisemnego na minimum 60%.

konwersatorium

prezentacja

Pozytywna ocena przygotowanej prezentacji.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Punktacja: 24 pkt kolokwium, minimalna liczba punktów do
zaliczenia: 14,5 24 pkt dziennik laboratoryjny, minimalna liczba
punktów do zaliczenia : 10 12 pkt ćwiczenia : przygotowanie do
ćwiczeń/kolokwium wstępne 1 pkt, wykonanie 0,5 pkt Ocena
końcowa to ocena uzyskana po zsumowaniu punktów z
kolokwium zaliczeniowego, punktów zebranych podczas zajęć
laboratoryjnych oraz punktów za poprawność przedkładanego po
zakończeniu zajęć indywidualnego dziennika laboratoryjnego.
Skala ocen z punktacją: dst 36-40 pkt +dst 41-44 pkt db 45-49
pkt +db 50-53 pkt bdb 54-60 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów Biochemia i Fizjologia roślin

Sylabusy
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Introduction to Medical Biotechnology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab41c7fc5

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Przekazanie podstawowej wiedzy na temat biotechnologii medycznej 2. Zapoznanie studentów
z najważniejszymi technikami używanymi w biotechnologii medycznej 3. Zapoznanie studentów z zastosowaniami
biotechnologii medycznej w praktyce medycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia i procesy z zakresu biotechnologii
medycznej, badań przedklinicznych i prób klinicznych

BTE_K1_W09

zaliczenie na ocenę
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W2

metody biologii molekularnej, w szczególności
inżynierii genetycznej stosowane w biotechnologii
medycznej

BTE_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze osiągniecia biotechnologii medycznej
w zakresie odkrywania mechanizmów chorób,
diagnostyki medycznej, terapii genowej oraz terapii
komórkowej, w tym z wykorzystaniem komórek
macierzystych

BTE_K1_W17

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze osiągnięcia biotechnologii
medycznej, w tym przykłady leków i nowoczesnych
terapii stosowanych w leczeniu chorób

BTE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w debacie naukowej nt. biotechnologii
medycznej prawidłowo posługując się terminologią,
w szczególności dotycząca terapii genowej i komórek
macierzystych

BTE_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wskazać problemy praktyczne i etyczne związane
ze stosowaniem nowoczesnych metod biotechnologii
medycznej

BTE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

przekazywać niespecjalistom informacje i dzielić się
wiedzą nt. osiągnięć biotechnologii medycznej

BTE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Biotechnologia medyczna wykorzystuje do badań organizmy i materiały
pochodzące od organizmów do opracowania produktów diagnostycznych i
terapeutycznych, które pomagają leczyć i zapobiegać chorobom. Kurs obejmuje
niektóre ogólne aspekty
biotechnologii medycznej oraz jej szczegółowe zastosowania. W szczególności
skupia się na
historii biotechnologii medycznej, metodach biologii molekularnej,
narzędziach inżynierii genetycznej, diagnostyce molekularnej: molekularnych
podstawach działania wybranych grup
leków, badaniach przedklinicznych i klinicznych nowych leków, terapiach
ukierunkowanych,
farmakogenetyce, farmakogenomice i medycynie spersonalizowanej, zwierzętach
transgenicznych w badaniu mechanizmów chorób, testowaniu nowych terapii
i potencjalnych leków, technikach transferu genów in vitro i in vivo, podstawach
terapii genowej - wektory i wybrane badania kliniczne, ostatnie odkrycia w edycji
genów, przykładach zastosowania edycji genów w eksperymentalnych próbach
terapii chorób ludzkich, komórkach macierzystych i ich potencjalnym
zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej, etycznych aspektach biotechnologii
medycznej w diagnostyce molekularnej, terapia genowej i komórkowej oraz
klonowaniu terapeutycznym.
innowacyjnych terapiach stosowanych w leczeniu nowotworów

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie minimum 60 % punktów z testu wielokrotnego wyboru oraz
otwarte pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty: biologia komórki, biochemia, genetyka molekularna, podstawy biotechnologii

Sylabusy
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Pracownia licencjacka - kierunek biotechnologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab42e1dfd

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pokazanie studentom na czym polega praca doświadczalna

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami badawczymi z zakresu biotechnologii i nowoczesnej biologii.

C3

Nauczenie studentów jak należy prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i zanalizować doświadczenie naukowe.

C4

Uświadomienie studentom szybkości rozwoju dziedzin biologicznych i konieczności ustawicznego kształcenia się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najnowsze osiągnięcia z wybranych zagadnień
biotechnologii oraz podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane w wybranych działach
biotechnologii

BTE_K1_W17

zaliczenie

W2

zasady bezpieczństwa pracy w laboratoriach
prowadzących badania biotechnologiczne lub z nauk
pokrewnych

BTE_K1_W20

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii
komórki lub mikrobiologii

BTE_K1_U01

zaliczenie

U2

obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach badawczych

BTE_K1_U03

zaliczenie

U3

posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń
chemicznych

BTE_K1_U04

zaliczenie

U4

rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej
biotechnologii w języku polskim; czyta
ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U14

zaliczenie

U5

korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych
oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu
niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania
informacji z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

BTE_K1_U06

zaliczenie

U6

wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym
edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

BTE_K1_U08

zaliczenie

U7

zaplanować i wykonać proste doświadczenia naukowe
pod kierunkiem promotora, a także zapisać przebieg
wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego
powtórzenie, opracować wyniki doświadczeń i podjąć
próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę
przedmiotu

BTE_K1_U09

zaliczenie

U8

zastosować adekwatne metody statystyczne
do analizy wyników projektu licencjackiego

BTE_K1_U04

zaliczenie

U9

samodzielnie zdobywać wiedzę na tematy związane
z projektem licencjackim

BTE_K1_U13

zaliczenie

U10

posługuje się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do czytania ze zrozumieniem
instrukcji dotyczących prowadzenia doświadczeń oraz
obsługi urządzeń laboratoryjnych

BTE_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych
i aktualizowania wiedzy kierunkowej z biotechnologii
i nauk pokrewnych

BTE_K1_K01

zaliczenie

K2

pracować indywidualnie i zespołowo, ze świadomością
konieczności systematycznej pracy nad projektami
grupowymi

BTE_K1_K02

zaliczenie

K3

ponoszenia odpowiedzialności za powierzany sprzęt
oraz poszanowania pracy własnej i innych

BTE_K1_K07

zaliczenie

K4

brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych

BTE_K1_K09

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

120

przeprowadzenie badań literaturowych

70

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie wybranych nowoczesnych metod i technik badawczych wraz z nauką
prowadzącą do uzyskania biegłości w obsłudze nowoczesnej aparatury. W
zależności od wybranego działu biotechnologii, z którym związana jest praca
licencjacka mogą być to metody i techniki z zakresu biologii komórki, biochemii
komórkowej, biochemii analitycznej, biochemii ﬁzycznej, mikrobiologii (w tym
przemysłowej), immunologii, genetyki molekularnej, a także metody bioﬁzyczne
czy bioinformatyczne.

W1, W2, U1, U2, K3, K4

2.

Realizacja projektu licencjackiego pod kierunkiem promotora. Problematyka
projektu licencjackiego jest przedmiotem osobnego dokumentu: Praca nad
projektem licencjackim obejmuje: zapoznanie się z literaturą przedmiotu
zaproponowaną przez promotora, samodzielne poszukiwanie i analiza literatury
dotyczącej realizowanego projektu, przedyskutowanie z promotorem celu projektu
i analiza szerszego kontekstu osiągnięcia tego celu, zaplanowanie i
przeprowadzenie doświadczeń lub zadań biotechnologicznych, przygotowanie
dokumentacji wyników pracy, przeprowadzenie analizy wyników łącznie z analizą
statystyczną (tam gdzie jest to zasadne).

W1, W2, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie bez oceny uzyskuje student, który sumiennie uczestniczył w
zajęciach pracowni licencjackiej i wypełniał zalecenia promotora. Praca
studenta w laboratorium oraz jego praca nad projektem licencjackim jest
oceniana na bieżąco przez promotora i ocena jest przekazywana
studentowi w formie informacji ustnej. Ocenie podlega: -przygotowanie
merytoryczne do zajęć, -postęp w opanowywaniu poszczególnych technik
badawczych, -zdobywanie wiedzy związanej z prowadzonym projektem, staranność przy wykonywaniu doświadczeń, -przestrzeganie przepisów
BHP, -prawidłowy zapis eksperymentu -współpraca z innymi osobami
pracującymi w laboratorium, w którym student odbywa zajęcia. Efektem
uczestnictwa w pracowni licencjackiej jest powstanie pracy licencjackiej i
to ona podlega szczegółowej ocenie. W formularzu oceny promotor
stwierdza, czy student osiągnął wymagane efekty kształcenia dla
pracowni licencjackiej a recenzent potwierdza osiągnięcie tych efektów
kształcenia, o których można wnioskować na podstawie pracy
licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Podstawy biologii komórki, Biochemia, Genetyka molekularna, Analiza instrumentalna w biochemii
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa w pełnym wymiarze 120 godzin.

Sylabusy
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Praktikum pisania pracy licencjackiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab430a587

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje z promotorem: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczna nauka pisania rozprawy naukowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady cytowania publikacji i źródeł internetowych

BTE_K1_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przedstawić w formie opracowania graﬁcznego analizę
wyników pracy nad projektem licencjackim oraz
napisać rozprawę naukową poświęconą własnym
badaniom uwzględniającą aktualną wiedzę w temacie
badań

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U10

zaliczenie

BTE_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy intelektualnej wykluczającej
niezgodne z zasadami korzystanie z wyników pracy
innych osób

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konsultacje z promotorem

20

przygotowanie pracy dyplomowej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie reguł pisania poszczególnych części pracy dyplomowej w kontekście
konkretnej pracy licencjackiej; omówienie zasad przedstawiania wyników pracy
naukowej w kontekście konkretnej pracy licencjackiej; omówienie reguł edycji
pracy naukowej; wskazanie studentom niedociągnięć i błędów merytorycznych,
stylistycznych i edytorskich popełnionych podczas przygotowywania pracy
licencjackiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, objaśnienie, wyjaśnienie

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konsultacje z
promotorem

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje student, który uczestniczył w konsultacjach z
promotorem i złożył pracę dyplomową w Archiwum Prac Dyplomowych, a
system antyplagiatowy nie znalazł w niej elementów dyskwaliﬁkujących.
Sama praca licencjacka podlega odrębnej ocenie. Poszczególne elementy
pracy licencjackiej są oceniane punktowo w odpowiedniej skali zarówno
przez promotora jak i recenzenta. Promotor dodatkowo ocenia w skali
punktowej pracę studenta w laboratorium jak i jego pracę nad rozprawą.
Formularze oceny pracy dyplomowej przez promotora oraz przez
recenzenta są dostępne pod adresem:
http://www.wbbib.uj.edu.pl/dla-pracownikow/formularze

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaawansowany etap realizacji projektu licencjackiego

Sylabusy
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Biosynteza białka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4684b3e

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o jednym z najważniejszych życiowych procesów

C2

Uświadomienie studentom dynamiki rozwoju nauk biologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu przebieg procesu translacji
BTE_K1_W07,
oraz różnice w przebiegu translacji u Prokaryota
BTE_K1_W08
i Eukaryota

zaliczenie na ocenę

W2

w zaawansowanym stopniu mechanizmy regulacji
procesu translacji

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie i funkcje potranslacyjnych modyﬁkacji
białek

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U06

zaliczenie

BTE_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odszukać w internetowych bazach danych istotne
informacje o danym białku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych
i aktualizowania wiedzy kierunkowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań problemowych

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie biosyntezy białka od zapoczątkowania translacji aż do utworzenia
funkcjonalnej struktury białka. Dokładny przebieg kolejnych etapów translacji z
uwzględnieniem różnic pomiędzy organizmami prokariotycznymi i
eukariotycznymi.

W1, U1, K1

2.

Kluczowa rola białek G w translacji.

W1, W2, K1

Sylabusy
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3.

Czy translacja u Eukaryota bezwzględnie wymaga czapeczki? Sekwencje IRES w
translacji mRNA wirusowych i eukariotycznych. Jak biologia molekularna
wykorzystuje IRES.

W1, W2, K1

4.

Kod genetyczny. Odstępstwa od uniwersalności i jednoznaczności kodu
genetycznego. Z czego wynika fakt, że różne organizmy preferują
wykorzystywanie różnych kodonów dla danego aminokwasu?

W1, W2, K1

5.

Zasady i poziomy regulacji szybkości translacji. Dlaczego translacja niektórych
mRNA jest szybsza a innych wolniejsza? Jak hamowana i stymulowana jest
szybkość translacji w zależności od warunków środowiska. Kluczowa rola kinaz
fosforylujących czynnik eIF2 oraz kinazy mTOR. Rola miRNA w regulacji translacji.
Ryboprzełączniki jako regulatory translacji u bakterii.

W2, K1

6.

Białka wydzielnicze, białka komórkowe, mechanizmy zaangażowane w kierowanie
białek do określonych organelli.

W1, W3

7.

Potranslacyjne modyﬁkacje białek (ograniczona proteoliza, glikozylacja,
przyłączanie kotwic, ubikwitynacja i inne). Czemu służą potranslacyjne
modyﬁkacje białek? Czy kotwice tylko kotwiczą białka w błonach? Czy
ubikwitynacja to zawsze sygnał do degradacji białka?

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wszyscy studenci uczestniczący w kursie mogą przystąpić do
kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie wymaga uzyskania ponad 50%
punktów. Kolokwium zawiera około 10 pytań o różnej skali trudności i
różnej punktacji (część z nich to pytania problemowe), które
wymagają krótkich odpowiedzi. W trakcie ostatnich zajęć studenci
rozwiązują zadania problemowe wykorzystując zdobytą wiedzę.
Studenci, którzy w trakcie tych zajęć (stanowiących jednocześnie
podsumowanie wykładów) wykażą się dużą wiedzą i umiejętnością jej
wykorzystania, otrzymują ocenę bardzo dobrą. Pozostali uczestnicy
kursu przystępują do pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Biochemia

Sylabusy
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Fizjologia i patologia hipoksji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab46a5683

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z najnowszymi odkryciami w zakresie ﬁzjologii transportu tlenu, oraz patologii związanymi z jego
niedoborem lub nadmiarem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe problemy związane z utlenowaniem
tkanek prawidłowych i patologicznych

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

procesy adaptacji organizmu do środowisk o różnej
zawartości tlenu

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W07,
BTE_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej
biotechnologii w języku polskim; czyta
ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tlen i jego rola w organizmie. Regulacja ﬁzjologiczna. Transport tlenu w
organizmie. Hyperoksja, anemia, stany niedotlenowania, choroba wysokościowa.
Właściwości ﬁzyczne i chemiczne tlenu. Reakcje z udziałem tlenu, reakcje
enzymatyczne z udziałem tlenu. Jak własności ﬁzyczne tlenu wpływają na
ﬁzjologię.

W1

2.

Def hipoksji, jej występowanie i skutki. Rola hipoksji w różnych stanach
patologicznych (CIH, porażenie okołoporodowe, cukrzyca, gojenie się ran,
zakażenia bakteryjne i stany zapalne). Aktywne formy tlenu, ich powstawanie,
rola w organizmie i rola w różnych stanach patologicznych. Związek z
niedotlenowaniem.

W1, W2

3.

HIF-1 i HIF-2, mechanizm działania i regulacja. Aktywacja ekspresji genów, skutki
uruchamiania ścieżki HIF1 w tkankach prawidłowych. HIF-1α w embriologii i w
komórkach macierzystych. Scieżka sygnałowa Notch. Rola hipoksji w
nowotworach, jak powstaje agresywny fenotyp guza. Rola hipoksji w leczeniu
nowotworów (radioterapia, chemioterapia, chirurgia, przerzutowanie, fototerapia,
terapie pnaczyniowe). Rola hipoksji w chorobach krążenia i patologii mózgu.
Zawały, zakrzepy, udary. Ischemia-reperfuzja. Jakie wahania w pO2 w mózgu
występują ﬁzjologicznie?

W1, W2, U1

Sylabusy

251 / 295

4.

Metody oznaczania hipoksji (spektroskopowe, histochemiczne, ﬂuorescencyjne,
polarograﬁczne), ich czułość i rozdzielczość.
Obrazowanie hipoksji (ﬂuorescencja, PET, NMR, inne)
Tlenometria EPR: rozwój technik spektroskopowych, historyczne doświadczenia w
układach biologicznych, najciekawsze zastosowania dziś.

W1, W2, U1

5.

Sposoby przeciwdziałania hipoksji, ich mechanizmy i skuteczność in vivo, terapie
przezwyciężające niedotlenowanie. Aspekty środowiskowo-ekologiczne tlenu i
jego niedoborów.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie wymaga uzyskania przynajmniej 60%
maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
dowolny kurs bioﬁzyki

Sylabusy
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Makrofagi, neutroﬁle, komórki dendrytyczne - biologia komórki
fagocytującej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab46c679a

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej biologii komórek fagocytujących oraz ich funkcji w układzie odpornościowym
i utrzymywaniu homeostazy organizmu.

C2

Wykształcanie umiejętności wyszukiwania, analizy i syntezy informacji oraz krytycznego opracowania i dyskusji
publikacji naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna typy komórek fagocytujących układu
odpornościowego człowieka.

BTE_K1_W14

zaliczenie

W2

student zna najważniejsze receptory profesjonalnych
komórek fagocytujących umożliwiające rozpoznanie
i fagocytozę bakterii oraz komórek własnych
organizmu.

BTE_K1_W14

zaliczenie

W3

student rozumie koncepcję synaptycznego
rozpoznania wzorów molekularnych PAMPs, ACAMPs
i DAMPs.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W14

zaliczenie

W4

student zna najważniejsze szlaki przekazu sygnału
uruchamiane w wyniku rozpoznania i/lub fagocytozy
bakterii oraz komórek własnych organizmu.

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W14

zaliczenie

W5

student rozumie znaczenie komórek fagocytujacych
w odpowiedzi immunologicznej oraz utrzymaniu
homeostazy.

BTE_K1_W14

zaliczenie

W6

student zna techniki i narzędzia badawcze stosowane
w badaniach funkcji komórek fagocytujących.

BTE_K1_W17

zaliczenie

W7

student ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów
i odkryć na temat komórek fagocytujących.

BTE_K1_W14,
BTE_K1_W17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z narzędzi internetowych w celu
pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu
immunologii i biologii komórki.

BTE_K1_U05

prezentacja

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę.

BTE_K1_U13

prezentacja

U3

student wykazuje umiejętność krytycznego
opracowania oryginalnej pracy naukowej dotyczącej
tematyki kursu w formie 45 min prezentacji w języku
polskim oraz umiejętność przedyskutowania tej pracy
z grupą studentów i prowadzącym.

BTE_K1_U05,
BTE_K1_U08

prezentacja

U4

precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu
zrozumienia zagadnień dotyczących tematyki kursu.

BTE_K1_U11

prezentacja

K1

zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnych
w środkach masowego przekazu, odnoszących się
do tematyki kursu oraz akceptuje potrzebę
popularyzowania specjalistycznej wiedzy.

BTE_K1_K05

prezentacja, zaliczenie

K2

ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu tematyki kursu.

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K04

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

30

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znaczenie fagocytozy w odporności wrodzonej i nabytej oraz utrzymywaniu
homeostazy organizmu.

W5, W7, K1, K2

2.

Profesjonalne komórki fagocytujące: makrofagi, monocyty, neutroﬁle, komórki
dendrytyczne.

W1, W7, K1, K2

3.

Mechanizmy internalizacji fagocytowanego obiektu.

W2, W3, W7, K1, K2

4.

Receptory umożliwiające rozpoznanie i/lub fagocytozę drobnoustrojów oraz
własnych komórek martwych.

W2, W3, W7, K1, K2

5.

Wzory molekularne związane z patogenami (PAMPs), komórkami apoptotycznymi
(ACAMPs) i uszkodzeniem komórki niezainfekowanej (DAMPs).

W2, W3, W7, K1, K2

6.

Koncepcja synaptycznego rozpoznania wzorców molekularnych.

W3, W7, K1, K2

7.

Odbiór informacji, jej propagacja oraz konsekwencje w zależności od etapu i
przebiegu procesu fagocytozy oraz cech biochemicznych i ﬁzycznych
fagocytowanego obiektu.

W4, W7, K1, K2

8.

Rozpoznanie patogenów wewnątrzkomórkowych, cytoplazmatyczne rozpoznanie
wzorów molekularnych – inﬂamasomy.

W2, W3, W7, K1, K2

9.

Dywersja w układzie odpornościowym - modyﬁkacja rozpoznania wzoru i/lub
procesu fagocytozy przez patogeny.

W2, W3, W4, W5, W7,
K1, K2

10.

Konsekwencje rozpoznania wzorów molekularnych – aktywacja lub śmierć
komórki.

W4, W5, W7, K1, K2

11.

Mechanizmy i konsekwencje sterylnego zapalenia.

W4, W5, W7, K1, K2

12.

Seminaria: Prezentacje oryginalnych publikacji naukowych nie starszych niż 5 lat
wraz z obszernym wprowadzeniem, o tematyce dotyczącej komórek
fagocytujących. Aktywne uczestnictwo w dyskusji prezentowanych publikacji.

W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy

255 / 295

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Obecność oraz aktywne uczestnictwo w wykładach.

konwersatorium

prezentacja

Obecność oraz aktywne uczestnictwo w seminariach. Przygotowanie i
wygłoszenie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Immunologia dla Biochemii (WBt-BCH375) lub innego równoważnego

Sylabusy
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Peptydy bioaktywne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab46e939c

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat zróżnicowanej pod względem struktury i funkcji
ﬁzjologicznych grupy cząsteczek, jakimi są peptydy bioaktywne. Na wykładach, na przykładzie antybiotyków
peptydowych, bakteriocyn, zwierzęcych peptydów antybakteryjnych, peptydów regulujących ciśnienie krwi oraz
peptydów opioidowych studenci zaznajomią się z budową, klasyﬁkacją oraz mechanizmami działania tych
cząsteczek. Omówione zostaną również peptydy syntetyczne, dendrymery peptydowe, ich zastosowania
praktyczne oraz techniki otrzymywania i badania. Natomiast ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów
z technikami stosowanymi podczas izolacji i charakterystyki nowej bakteriocyny (lantybiotyku) z pożywki
hodowlanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student: • zna i rozumie zagadnienia dotyczące
biochemii peptydów bioaktywnych, ich funkcji,
mechanizmów działania, oraz technik ich badania, •
zna i rozumie zależności pomiędzy strukturą peptydów
a ich funkcją, • zna i rozumie nowoczesne narzędzia
badawcze i analityczne, umożliwiające badanie
peptydów bioaktywnych.

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13

zaliczenie pisemne,
raport

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K09

zaliczenie pisemne,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: • potraﬁ stosować zawansowane techniki
i narzędzia badawcze nowoczesnej biochemii
przydatne w badaniu peptydów bioaktywnych, •
potraﬁ obsługiwać specjalistyczną aparaturę naukową
pod opieką doświadczonego pracownika naukowego,
w pracy tej stosuje się do szczegółowych wytycznych
zawartych w instrukcjach obsługi oraz dba o stan
powierzonego urządzenia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student: • jest gotów do krytycznej oceny stanu
i ograniczeń własnej wiedzy i rozumie potrzebę
ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia
zawodowego w zakresie biochemii, • jest gotów
do współdziałanie i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do ćwiczeń

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykłady:
- Podstawy ﬁzykochemii i biochemii peptydów: własności aminokwasów i wiązania
peptydowego, konformacje łańcucha peptydowego, modyﬁkacje potranslacyjne.
- Metody rozdzielania peptydów oraz oznaczania ich poziomów w materiale
biologicznym, peptydomika i jej techniki, zarys technik sekwencjonowania
peptydów.
- Peptydy syntetyczne i biblioteki peptydowe: otrzymywanie i zastosowania
praktyczne.
- Peptydy bioaktywne w rożnych typach regulacji hormonalnej, koncepcja
tkankowo-specyﬁcznej puli peptydów regulacyjnych.
- Bakteriocyny: podział i nomenklatura, biosynteza, mechanizmy działania,
znaczenie biologiczne, zastosowania praktyczne.

1.

- Peptydy bioaktywne powstające poza rybosomami: budowa i działanie
nierybosomalnych syntetaz peptydów, przykłady i charakterystyka antybiotyków
peptydowych, toksyn peptydowych i peptydów immunomodulacyjnych.

W1, U1, K1

- Peptydy antybakteryjne człowieka, płazów i owadów: podział i nomenklatura,
budowa, mechanizmy działania, rola biologiczna.
- Peptydy regulujące ciśnienie krwi: angiotensyny - biosynteza, działanie
ﬁzjologiczne, układ renina-angitensyna-aldosteron, wazopresyna (i oksytocyna),
przedsionkowy peptyd natriuretyczny, kininy - przedstawiciele, biosynteza,
osoczowy układ kininogenezy i jego rola ﬁzjologiczna.
- Peptydy regulujące metabolizm i apetyt: Insulina i rodzina relaksyn: biosynteza,
działanie i rola ﬁzjologiczna, zarys farmakologii preparatów insulinowych.
Glukagon, somatostatyna, polipeptyd trzustkowy, neuropeptyd y, grelina,
oreksyny, leptyna: budowa i rola ﬁzjologiczna.
- Peptydy opioidowe: rodziny, analogi strukturalne, biosynteza, działanie
ﬁzjologiczne, typy receptorów opioidowych.
Ćwiczenia:

2.

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z procedurą izolacji nowej bakteriocyny
(lantybiotyku) z pożywki hodowlanej z użyciem ekstrakcji rozpuszczalnikami
organicznymi oraz HPLC, procesem przekształceń chemicznych umożliwiających
sekwencjonowanie peptydu, oznaczaniem sekwencji oraz wyznaczaniem
aktywności antybakteryjnej z użyciem testów dyfuzji radialnej oraz
mikrorozcieńczeń.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik kolokwium
zaliczeniowego na ocenę w postaci testu jednokrotnego wyboru.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest
obecność na ćwiczeniach oraz zgromadzenie minimalnej liczby
punktów ze sprawdzianów oraz sprawozdań z ćwiczeń. Szczegółowe
kryteria zaliczania ćwiczeń oraz przeliczania punktów na ocenę
podawane są na początku zajęć.

laboratoria

zaliczenie pisemne,
raport

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach oraz
zgromadzenie minimalnej liczby punktów ze sprawdzianów oraz
sprawozdań. Szczegółowe kryteria zaliczania ćwiczeń oraz
przeliczania punktów na ocenę podawane są na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu Biochemia.

Sylabusy
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Perspektywy zastosowań metabolitów wtórnych w biotechnologii
i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4714f3d

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, laboratoria: 24

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozszerzenie wiedzy studentów na możliwości wykorzystania metabolitów wtórnych glonów i porostów
w biotechnologii, farmacji, przemyśle i rolnictwie. Wprowadzenie praktycznych metod pozyskiwania metabolitów
wtórnych, ich oznaczania, określania właściwości ﬁzykochemicznych i możliwego zastosowania w służbie
człowiekowi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student otrzymuje wiedzę obejmującą podstawowe
aspekty wykorzystania metabolitów wtórnych
organizmów plechowych

BTE_K1_W05,
BTE_K1_W06,
BTE_K1_W07,
BTE_K1_W09,
BTE_K1_W16,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W18,
BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K02,
BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać wiedzę i umiejętności praktyczne
w zakresie podstawowych i zaawansowanych metod
stosowanych w laboratorium analitycznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studenci są gotowi do pracy indywidualnej
i zespołowej, samodzielnego przygotowania
i prezentacji otrzymanych wyników oraz dyskusji nad
nimi, pracy zgodnie z zasadami BHP

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

laboratoria

24

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
44

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
24

ECTS
0.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

262 / 295

Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Tematyka kursu obejmuje możliwość wykorzystania metabolitów glonów i sinic
jako źródła wielu różnych związków, stanowiących równocześnie wydajny i
ekonomiczny system ich pozyskiwania.

Tematyka konwersatoriów:
- glony i ludzie (źródła i zastosowanie komercyjnych preparatów glonów,
wykorzystanie w produkcji żywności: witaminy, związki mineralne, ekstrakty: agar,
algilaty i karageny, wykorzystanie w produkcji kosmetyków i suplementów
terapeutycznych, produkcja biomasy i biopaliw)
- metabolity wtórne glonów i porostów – cykle ich biosyntezy,
- charakterystyka wybranych metabolitów wtórnych sinic i glonów
- wraz z możliwością ich wykorzystania w biotechnologii i farmacji,
- polisacharydy glonów i sinic – modyﬁkacja budowy cząsteczki, zastosowanie w
terapii niektórych chorób bakteryjnych
i wirusowych (np. HIV, HERPES, grypy, cytomegalowirusy) oraz hamujących
karcynogenezę
- kwasy porostowe - budowa i zastosowanie w hamowaniu wzrostu bakterii,
- związki mykosporynopodobne syntetyzowane przez porosty - zastosowanie w
preparatach leczniczych (np. pasta do zębów), kosmetologii i UV protekcji.
- właściwości ﬁzykochemicznych różnych metabolitów wtórnych glonów i
porostów, np. dotyczące modyﬁkacji chemicznej wybranego polisacharydu sinic
W1, U1, K1
oraz możliwości jego zastosowania w terapii HIV.

1.

Ćwiczenia laboratoryjne:
- kultywacja glonów (kolekcjonowanie, przetrzymywanie, fotobioreaktory, typy
kultur, pożywki, parametry kultywacji), izolacja i oczyszczanie próbek glonów
pobranych ze środowiska – otrzymywanie monokultur, ilościowe określenie
natężenia wzrostu kultury
- ekstrakcja i przygotowanie próbek metabolitów wtórnych do analiz
biochemicznych
- rozdział i analiza metabolitów wtórnych za pomocą HPLC. Optymalizacja metod
rozdziału.
- identyﬁkacja metabolitów wtórnych na podstawie widm adsorpcyjnych
- otrzymywanie wzorców dla wybranych metabolitów wtórnych porostów (kwasów
porostowych).
- szczegółowa charakterystyka budowy chemicznej metabolitów wtórnych,
identyﬁkacja wyizolowanych związków z wykorzystaniem widm masowych (MS),
widm fragmentacyjnych (MS/MS) i NMR
- izolacja i charakterystyka polisacharydów glonów i sinic,
- polisacharydy glonów w ekologii, ich produkcja w warunkach terenowych,
wykorzystanie ich w procesie stabilizacji gleb o określonej strukturze.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Kolokwium zaliczeniowe sprawdzające wiedzę studenta zdobytą w trakcie
kursu (konwersatoria) (75 %)

laboratoria

zaliczenie na ocenę aktywność i przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych (25 %).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student musi uczestniczyć we wszystkich konwersatoriach oraz ćwiczeniach praktycznych z wyjątkiem jednego spotkania,
tak aby zapewnić możliwość pisania testu zaliczeniowego.

Sylabusy
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Praktikum z biologii komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab473a5d8

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej w zakresie biologii komórki oraz zapoznanie z szeregiem
metod wykorzystywanych do badań struktury i funkcji komórek zwierzęcych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii
komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów
i funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz
budowy i funkcjonowania struktur
wewnątrzkomórkowych [BT1K_W08, P1A_W01,
P1A_W04, P1A_W05]; • zna dotychczasowe
osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie
podstawowych technik i narzędzi badawczych
stosowanych w różnych subdyscyplinach
biotechnologii [BT1K_W21, P1A_W04, P1A_W05,
P1A_W08], gdyż zna podstawowe osiągnięcia
dotyczące możliwości zastosowania hodowli
komórkowych w badaniach naukowych
i biotechnologii; • posiada podstawową wiedzę
w zakresie biochemii a szczególnie sygnalizacji
między- i wewnątrzkomórkowej [BT1K_W06, P1A_W01,
P1A_W04, P1A_W05] • posiada wiedzę z zakresu BHP
umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach
chemicznych, biochemicznych i pokrewnych [BT1W23,
Bch2 K_W07, P2A_W09] • ma poszerzoną i pogłębioną
wiedzę teoretyczną w zakresie niektórych działów
biotechnologii a w szczególności biotechnologii
komórki [BT2K_W01, P2A_W01, P2A_W03, P2A_W04] •
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod
i technik badawczych istotnych w badaniach biologii
komórki oraz wykorzystania komórek w biotechnologii
[BT2K_W02, P2A_W07] • zna zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach
biologicznych [BT2K_W12, P2A_W09]

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W08,
BTE_K1_W20

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w zakresie biologii komórki [BT1K_U01, P1A_U01] •
potraﬁ obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo
stosowaną w laboratoriach [BT1K_U03,
P1A_U01][Bch2K_U06, P2A_U01] • rozumie literaturę
naukową z zakresu współczesnej biotechnologii oraz
cytochemii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem
teksty naukowe w języku angielskim [BT1K_U05,
P1A_U02][Bch2 K_U02, P2A_U02] • korzysta z narzędzi
internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek
publikacji naukowych w stopniu niezbędnym
do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu
nauk przyrodniczych oraz biotechnologii [BT1K_U06,
P1A_U03] • wykorzystuje typowe programy
komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji
multimedialnych [BT1K_U07, P1A_U05] • potraﬁ
przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą
zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin
pokrewnych [BT1K_U13, P1A_U09, P1A_U10] • stosuje
zaawansowane techniki i narzędzia badawcze
w zakresie metod izolacji i hodowli komórek
zwierzęcych in vitro, umie w praktyce posługiwać się
wybranymi technikami mikroskopowymi, oraz innymi
narzędziami badawczymi w zakresie szeroko pojętej
biologii komórki [BT2K_U01, P2A_U01] • wykorzystuje
literaturę naukową w języku angielskim z zakresu
biologii komórki, biomedycyny i biotechnologii
[BT2K_U02, P2A_U02] • potraﬁ dokonać krytycznej
analizy wyników przeprowadzonych przez siebie
doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu
[BT2K_U08, P2A_U02, P2A_U03, P2A_U06] • posiada
umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła
internetowe) informacji dotyczących teoretycznych
i praktycznych zagadnień związanych z tematem zajęć
[BT2K_U03, P2A_U03] • potraﬁ przygotować
i przedstawić prezentację dotyczącą współczesnych
badań naukowych z zakresu biologii komórki,
biotechnologii lub biomedycyny [BT2K_U10, P2A_U03,
P2A_U07, P2A_U08, P2A_U10]

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• potraﬁ pracować indywidualnie i zespołowo
[BT1K_K02, P1A_K02, P1A_K03][BT2K_K03, P2A_K02,
P2A_K03][Bch2K_K03, P2A_K02] • jest świadomy, że
biotechnologia może nieść za sobą dylematy
bioetyczne i umie je rozstrzygać [BT1K_K03, P1A_K04]
[BT2K_K04, P2A_K04] • wykazuje odpowiedzialność
za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy
własnej i innych [BT1K_K05] [BT2K_K06] • jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych [BT1K_K07, P1A_K06] [BT2K_K07,
P2A_K06][Bch2K_K05, P2A_K06]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza badań i sprawozdań

5

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Studenci zapoznają się w praktyce z:
- metodami hodowli komórek in vitro:
zakładaniem hodowli pierwotnych komórek prawidłowych (ﬁbroblastów,
mioblastów, neuronów);
- hodowlą komórek nabłonkowych i możliwością ich wykorzystania do gojenia ran;
- badaniem aktywności skurczowej kardiomiocytów;
- metodami immunocytochemicznymi i wykorzystaniem ich w badaniach biologii
komórki i diagnostyce klinicznej;

1.

- zastosowaniem automatycznego mikroskopu ﬂuorescencyjnego i cyfrowych
kamer CCD w biologii komórki (kolokalizacja sygnałów ﬂuorescencyjnych)

W1, U1, K1

- zastosowaniem zautomatyzowanych systemów mikroskopowych do poklatkowej
rejestracji procesów biologicznych;
-metodami badania aktywności ruchowej komórek zwierzęcych (rejestracja i
analiza migracji komórek);
-zastosowaniem systemu mikroskopii TIRF w badaniach organizacji cytoszkieletu
w komórkach zwierzęcych
- ilościową techniką wizualizacji komunikacji międzykomórkowej za
pośrednictwem złącz szczelinowych

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wygłoszenie referatu
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
końcowego w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) – obejmuje
zakres materiału przekazany przez prowadzących oraz pogłębiony przez
studentów w ramach ćwiczeń kursowych. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenie na ocenę
zaliczenia końcowego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich zajęć
laboratoryjnych (średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz
wygłoszonego referatu). Ocena z kursu jest wypadkową ocen z zaliczenia
końcowego (50%) i zaliczenia z ćwiczeń (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu Biologia komórki (wykłady + ćwiczenia) w wymiarze minimum 60 godzin.

Sylabusy
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Zastosowanie cytometrii przepływowej – seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab475eb75

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadą działania cytometrów przepływowych oraz różnorodnymi zastosowaniami tej
metody w badaniach biomedycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna budowę i zasadę działania cytometru
przepływowego.

BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne
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student zna zastosowania cytometrii przepływowej
w badaniach biomedycznych oraz diagnostyce oraz
rozumie zjawiska ﬁzyko-chemiczne, na których
opierają się te analizy.

BTE_K1_W17

zaliczenie pisemne

U1

opracować zadany temat dotyczący cytometrii
przepływowej w formie 30 minutowej prezentacji
w języku polskim oraz przedyskutować go z grupą
studentów i prowadzącym.

BTE_K1_U08

prezentacja

U2

precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu
zrozumienia poruszanych zagadnień.

BTE_K1_U11

prezentacja

U3

interpretować wyniki uzyskane metodą cytometrii
przepływowej.

BTE_K1_U01

zaliczenie pisemne

BTE_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i zasada działania cytometru przepływowego - możliwości i ograniczenia.

W1, U1, U2, K1

2.

Prawidłowe przygotowanie próbek i warunki jakie musi spełniać właściwie
przeprowadzony pomiar.

W1, U1, U2, K1

3.

Analiza i interpretacja wyników uzyskanych metodą cytometrii przepływowej.

U1, U2, U3, K1

4.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:
detekcja molekuł na powierzchni i wewnątrz komórek z użyciem swoistych
przeciwciał - immunofenotypowanie, produkcja cytokin, przekaz sygnału w
komórce.

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:
analizy fagocytozy, potencjału błonowowego, pH, produkcji reaktywnych form
tlenu,
aktywności enzymów.

W2, U1, U2, K1

6.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:
badania oddziaływań receptor-ligand.

W2, U1, U2, K1

7.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:
analiza cyklu komórkowego, proliferacji, żywotności, apoptozy i nekrozy.

W2, U1, U2, K1

8.

Zastosowania cytometrii przepływowej w laboratoriach badawczych i diagnostyce:
"ELISA na cytometr".

W2, U1, U2, K1

9.

Zasada działania oraz przykłady zastosowania sortera komórkowego.

W2, U1, U2, K1

10.

Nowe trendy w rozwoju cytometrii przepływowej i cytometrii obrazu.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywne uczestnictwo
w seminariach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz
zaliczenie pisemne, prezentacja
zaliczenie testu sprawdzającego przewidziane dla przedmiotu
efekty kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana podstawowa wiedza w zakresie biologii i biochemii komórki.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4212172

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
Kod USOS

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej,
aby po ich zakończeniu studenci potraﬁli identyﬁkować przedmioty ochrony tej własności (w szczególności
wynalazek biotechnologiczny chroniony oraz wyłączony spod ochrony) oraz wskazać, komu przysługują do nich
prawa. Ponadto, w trakcie zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób można korzystać z praw własności
intelektualnej oraz jakich działań nie należy podejmować, by nie doszło do ich naruszenia. Zamierzeniem
wykładów jest także uświadomienie studentom, jaką rolę odgrywa własność intelektualna w codziennym życiu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna
w zakresie ogólnym zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych
K_W17 P1A_W10 P1A_W11

BTE_K1_W19

zaliczenie na ocenę

BTE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł
informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U03
P1A_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej
i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach własnych i innych K_K05 P1A_K04

BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej
wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in.
z zakresu ﬁlozoﬁi, innych nauk humanistycznych oraz
nauk społecznych) oraz dbałości o sprawność ﬁzyczną,
dla rozwoju osobistego i prawidłowych kontaktów
społecznych K_K07 P1A_K01 P1A_K05

BTE_K1_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

W1, U1, K2

2.

Sposoby uzyskiwania ochrony

W1, U1, K2

3.

Urząd Patentowy RP i inne urzędy właściwe w sprawach własności intelektualnej

W1, U1, K2

4.

Wynalazki (w tym m.in. pojęcie, przesłanki patentowalności, kategorie
wynalazków, wyłączenia spod ochrony, patent, patent a know-how)

W1, U1, K2

Sylabusy
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5.

Wynalazki biotechnologiczne
a. Przedmiot ochrony (w tym: pojęcie materiału biologicznego) i jego szczególne
cechy w stosunku do wynalazków z innych dziedzin.
b. Wyłączenia spod ochrony (w tym: z powodów naruszenia zasad etyki)
c. Przesłanki zdolności patentowej i ich szczególne cechy (w tym: ujawnienie
materiału biologicznego poprzez złożenie go w kolekcji międzynarodowej)
d. Zakres patentu – jego szczególne cechy

W1, U1, K1, K2

6.

Ochrona odmian roślin (podstawowe zasady).

W1, U1, K1, K2

7.

Znaki towarowe (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony, prawo
ochronne na znak towarowy)

W1, U1, K2

8.

Oznaczenia geograﬁczne (w tym m.in.: pojęcie, rodzaje, przesłanki ochrony,
prawo z rejestracji oznaczenia geograﬁcznego).

W1, U1, K2

9.

Prawo autorskie: przedmiot prawa autorskiego (możliwość ochrony
prawnoautorskiej wyników badań, odkryć, prac zaliczeniowych, praw
licencjackich, prac magisterskich); podmiot prawa autorskiego (kiedy uczelnia
nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez studentów, utwory
pracownicze); treść prawa autorskiego – autorskie prawa osobiste i majątkowe,
naruszenie autorskich praw osobistych - plagiat, dozwolony użytek ze
szczególnym uwzględnieniem form dozwolonego użytku w procesach kształcenia;
umowy w prawie autorskim, w szczególności umowy licencyjne.

W1, U1, K1, K2

10.

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie na ocenę pozytywną testu
zaliczeniowego (test jednokrotnego wyboru).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Intellectual property and ethics in biosciences
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab4230d9f

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych pojęć, zasad i narzędzi związanych z ochroną własności
intelektualnej, w szczególności wynalazków w dziedzinie biotechnologii. Kurs porusza również zagadnienia
dotyczące etycznych i ﬁlozoﬁcznych podstaw własności intelektualnej, a także znaczenia aspektów etycznych
w procesie ochrony własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej

BTE_K1_W19

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BTE_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BTE_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uczestniczyć w debacie naukowej posługując się
fachową terminologią z zakresu biologii i biotechnlogii
oraz wykazując krytycyzm i umiejętność bronienia
swojego stanowiska

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasad etosu zawodowego
ze świadomością znaczenia uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1) Wprowadzenie do własności intelektualnej
- Historia i podstawowe pojęcia własności intelektualnej
- Koncepcje własności intelektualnej
- Etyczne i ﬁlozoﬁczne podstawy własności intelektualnej
- Ważne przypadki patentów (np. "pig-patent case")
2) Dziedziny własności intelektualnej
- Prawa autorskie
- Patenty
- Znaki towarowe
3) Przypadki własności intelektualnej
- np. Diamond vs. Chakrabarty
4) Wprowadzenie do zarządzania własnością intelektualną

1.

W1, U1, K1

- Ekonomiczna wycena własności intelektualnej w naukach biologicznych
- Strategie własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy
- Własność intelektualna w metodach biznesowych ("Bilski case")
- Własność intelektualna w biotechnologii, przemyśle farmaceutycznym i
chemicznym
5) Praktyka, przykłady i inne
- Własność intelektualna w uniwersytecie vs. Własność intelektualna w biznesie
- "Open source" i "open access"
- Metody poszukiwania istniejących znaków towarowych i patentów
- Ochrona własności intelektualnej
- Patentowanie a badania naukowe w dziedzinie biotechnologii
- Włączenie aspektów etycznych w proces ochrony własności intelektualnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Prezentacja na wybrany temat

konwersatorium

zaliczenie

Obecnosc

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Seminarium licencjackie – Biologia komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab424fd89

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

• Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii
i biologii komórki. • Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników
pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej. • Przygotowanie studentów do podejmowania
dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki. • Uświadomienie studentom
wagi uczciwości intelektualnej. • Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student: 1. zna najnowsze osiągnięcia nauki na styku
biotechnologii i biologii komórki, w szczególności
dotyczące komórek macierzystych, komórek
nowotworowych i komunikacji międzykomórkowej 2.
ma wiedzę w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych w biologii
i biotechnologii komórki 3. zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

BTE_K1_W07,
BTE_K1_W18,
BTE_K1_W19

zaliczenie

BTE_K1_U02,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U10

zaliczenie

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: 1. czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z zakresu biologii i biotechnologii komórki w języku
polskim i angielskim [BT1K_U05, BT1K_U15], 2.
samodzielnie zdobywa informacje naukowe
korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym
baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych
[BT1K_U06, BT1K_U15], 3. potraﬁ przygotować
i przedstawić prezentację multimedialną
wykorzystując odpowiednie programy komputerowe
[BT1K_U07, BT1K_U13, BT1K_U14], 4. potraﬁ opisać
przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz
przedstawić i zinterpretować ich wyniki [BT1K_U10,
BT1K_U13].

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student: 1. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy
kierunkowej [BT1K_K01], 2. jest świadom możliwości
i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie dalszej
edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub studiach
podyplomowych [BT1K_K01] 3. jest świadomy, że
rozwojowi biotechnologii mogą towarzyszyć nowe
dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność
samodzielnego ich rozstrzygania [BT1K_K03], 4.
rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biologia komórki” jest zapoznanie
studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii i biotechnologii komórki oraz
zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i
biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs
uczy krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników
własnych eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i
przedstawieniu prezentacji multimedialnych.
Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w
pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, deﬁnicji własności intelektualnej oraz
plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania
prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać
poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady
przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem
merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do
czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graﬁcznego
przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.

1.

W1, U1, K1

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi
przygotowywanymi przez studentów. Studenci przygotowują seminaria na
podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny biologii i biotechnologii
komórki wybranej przez nich samodzielnie (w porozumieniu z promotorem pracy
licencjackiej) i zaakceptowanej przez prowadzącego. Studenci prezentują również
wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich.
Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych jak i własnej
pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów moderowana przez
prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla
ich mocne i słabe strony.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Zaliczenie kursu uzyskuje student,
który uczestniczył w zajęciach (dopuszczalne dwie usprawiedliwione
nieobecności) oraz otrzymał pozytywne oceny za przygotowanie i
przedstawienie 1-2 prezentacji multimedialnych. Na podstawie
przedstawianych prezentacji multimedialnych prowadzący zajęcia wyciąga
wnioski na temat osiągnięcia założonych efektów kształcenia
(samodzielnie zdobyta wiedza na prezentowany temat, umiejętność
przedstawienia zagadnienia naukowego, posługiwanie się terminologią
naukową, umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników własnych
doświadczeń naukowych). Prowadzący ocenia zdobyte kompetencje
społeczne na podstawie przedstawionych prezentacji oraz na podstawie
dyskusji na tematy naukowe oraz etyczne prowadzone podczas
seminariów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu „Biologia komórki”

Sylabusy
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Seminarium licencjackie – Postępy biologii eksperymentalnej roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab426e5c6

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii
i biologii eksperymentalnej roślin.

C2

2. Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy
eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej.

C3

3.Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez na podstawie rzetelnej
wiedzy

C4

4.Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej.

C5

5.Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna najnowsze osiągnięcia nauki na styku
biotechnologii i biologii roślin, w szczególności
dotyczące technik eksperymentalnych stosowanych
w biologii roślin, mechanizmów regulacji procesów
życiowych roślin na poziomie molekularnym oraz
biotechnologicznych zastosowań wiedzy o roślinach

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W12,
BTE_K1_W16

prezentacja

W2

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych w biologii
i biotechnologii komórki

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W17

prezentacja

W3

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

BTE_K1_W19

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
biologii i biotechnologii roślin w języku polskim
i angielskim

BTE_K1_U05

prezentacja

U2

samodzielnie zdobywa informacje naukowe
korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym
baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych

BTE_K1_U13

prezentacja

U3

przygotować i przedstawić prezentację multimedialną
wykorzystując odpowiednie programy komputerowe

BTE_K1_U08

prezentacja

U4

opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia
oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki

BTE_K1_U10,
BTE_K1_U14

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

BTE_K1_K01

prezentacja

K2

jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą
podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III
BTE_K1_K05
stopnia lub studiach podyplomowych

prezentacja

K3

jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii roślin
mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest
przygotowany na konieczność samodzielnego ich
rozstrzygania

BTE_K1_K03

prezentacja

K4

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób

BTE_K1_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem kursu „Seminarium licencjackie – Postęp w biologii eksperymentalnej
roślin” jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii
eksperymentalnej i biotechnologii roślin oraz zachęcenie ich do rozwijania
własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań
intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy krytycznej analizy literatury
naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci
W1, W2, W3, K2, K4
zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji
multimedialnych. Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki
zawodowej w pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, deﬁnicji własności
intelektualnej oraz plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas
przygotowywania prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych)
przestrzegać poszanowania praw własności intelektualnej.

2.

Zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z
uwzględnieniem merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności
dostosowania treści do czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy),
graﬁcznego przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.

U2, U3

3.

Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi
przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci
przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny
biologii eksperymentalnei i biotechnologii roślin. Część tematów seminariów jest
zaproponowana przez prowadzącego i obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
wybrane techniki eksperymentalne stosowane w biologii roślin, biotechnologiczne
aspekty fotosyntezy, wykorzystanie roślin do produkcji biopaliw, szanse i
zagrożenia związane z uprawami roślin GMO. Część tematów wybierają
samodzielnie studenci a prowadzący jedynie akceptuje ich wybór. W drugiej
części semestru studenci prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą
stanowiły podstawę ich prac licencjackich. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej
zagadnień literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja
naukowa studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia
(werbalnie) prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach
(dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności) oraz otrzymał
pozytywne oceny za przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji
multimedialnych.
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Seminarium licencjackie – Biochemia ﬁzyczna i proteomika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab428aa62

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest: nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych
osiągnięć biotechnologii oraz ﬁzycznych metod badania makromolekuł o znaczeniu biologicznym; zdobycie przez
nich umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej
w postaci prezentacji multimedialnej; przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia
swoich tez w oparciu o rzetelną wiedzę. Utrwalenie zasad korzystania z zasobów wiedzy bez naruszania prawa
własności intelektualnej; uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej; przygotowanie studentów
do napisania pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student po zaliczeniu kursu: · zna najnowsze
osiągnięcia nauki na styku biotechnologii i biochemii
ﬁzycznej, w szczególności dotyczące ﬁzycznych metod
badania makromolekuł o znaczeniu biologicznym oraz
zagadnień z zakresu proteomiki; · ma wiedzę
w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych stosowanych w biologii i biotechnologii
komórki; · zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

BTE_K1_W08,
BTE_K1_W09,
BTE_K1_W10,
BTE_K1_W11,
BTE_K1_W14,
BTE_K1_W17,
BTE_K1_W18,
BTE_K1_W19,
BTE_K1_W20

prezentacja

BTE_K1_U01,
BTE_K1_U02,
BTE_K1_U03,
BTE_K1_U04,
BTE_K1_U05,
BTE_K1_U06,
BTE_K1_U07,
BTE_K1_U08,
BTE_K1_U09,
BTE_K1_U10,
BTE_K1_U11,
BTE_K1_U12,
BTE_K1_U13,
BTE_K1_U14

prezentacja

BTE_K1_K01,
BTE_K1_K02,
BTE_K1_K03,
BTE_K1_K04,
BTE_K1_K05,
BTE_K1_K06,
BTE_K1_K07,
BTE_K1_K08,
BTE_K1_K09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student po zaliczeniu kursu: · czyta ze zrozumieniem
literaturę naukową z zakresu biochemii, biochemii
strukturalnej i biotechnologii w języku polskim
i angielskim; · samodzielnie zdobywa informacje
naukowe korzystając z m.in. z narzędzi internetowych,
w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji
naukowych; · potraﬁ przygotować i przedstawić
prezentację multimedialną wykorzystując odpowiednie
programy komputerowe; · potraﬁ opisać
przeprowadzone samodzielnie doświadczenia oraz
przedstawić i zinterpretować ich wyniki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student po zakończeniu kursu: · rozumie potrzebę
aktualizowania wiedzy kierunkowej; · jest świadom
możliwości i wartości jakie niesie ze sobą podjęcie
dalszej edukacji (np. na studiach II i III stopnia lub
studiach podyplomowych); · jest świadomy, że
rozwojowi biotechnologii mogą towarzyszyć nowe
dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność
samodzielnego ich rozstrzygania; · rozumie znaczenie
uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych
osób.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie referatu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biochemia ﬁzyczna i proteomika” jest
zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biochemii strukturalnej w
różnych jej aspektach oraz proteomiki a także zachęcenie ich do rozwijania
własnych zainteresowań naukowych i biotechnologicznych, do poszukiwań
intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy krytycznej analizy literatury
naukowej a także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci
zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji
multimedialnych.
Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w
pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, deﬁnicji własności intelektualnej oraz
plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania
prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać
poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady
przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem
merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do
czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graﬁcznego
przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc.
Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi
przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci
przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej z dziedziny
biochemii ﬁzycznej i proteomiki Część tematów seminariów jest zaproponowana
przez prowadzącego i obejmuje następujące zagadnienia: podstawy techniki
cryoEM, wykorzystanie ﬂuorescencji do badań strukturalnych, nowatorskie
techniki proteomiczne. Część tematów wybierają samodzielnie studenci a
prowadzący jedynie akceptuje ich wybór. W drugiej części semestru studenci
prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac
licencjackich. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień literaturowych
jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa studentów
moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie) prezentacje
studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
wpis na III rok studiów BT Mol

Sylabusy
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Seminarium licencjackie – Bioﬁzyczne wyzwania biotechnologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cc1ab42acea1

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii
komórki.

C2

Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz własnych wyników pracy eksperymentalnej
w postaci prezentacji multimedialnej.

C3

Przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną
i własne wyniki.

C4

Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej

C5

Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych w bioﬁzyce,
biologii i biotechnologii komórki w szczególności
dotyczące metod badawczych opartych na zjawiskach
ﬁzycznych, w tym spektroskopii, modeli
matematycznych, komputerowych i pracy in silico

BTE_K1_W17

zaliczenie

W2

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

BTE_K1_W19

zaliczenie

W3

zna najnowsze osiągnięcia biotechnologii i ich
bioﬁzyczne aspekty, zwłaszcza dotyczące
wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego
i korpuskularnego, biochemii i bioﬁzyki wolnych
rodników, fotobiologii, modelowania struktury
i dynamiki cząsteczek oraz ich oddziaływań,
bioinformatyki, a także dziedzin opartych na analizie
bardzo dużych zbiorów danych (tzw. „omiki” –
genomika, proteomika, interaktomika itd.

BTE_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
bioﬁzyki, biologii i biotechnologii w języku polskim
i angielskim

BTE_K1_U11,
BTE_K1_U14

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywa informacje naukowe
korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym
baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych

BTE_K1_U13

zaliczenie

U3

potraﬁ przygotować i przedstawić prezentację
multimedialną oraz abstrakt graﬁczny wykorzystując
odpowiednie programy komputerowe

BTE_K1_U08

zaliczenie

U4

potraﬁ opisać przeprowadzone samodzielnie
doświadczenia oraz przedstawić i zinterpretować ich
wyniki w określonym kontekście

BTE_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej

BTE_K1_K01

zaliczenie

K2

jest świadom możliwości i wartości jakie niesie ze sobą
podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II i III
BTE_K1_K02
stopnia lub studiach podyplomowych)

zaliczenie

K3

jest świadomy, że rozwojowi biotechnologii komórki
mogą towarzyszyć nowe dylematy bioetyczne i jest
przygotowany konieczność samodzielnego ich
rozstrzygania

BTE_K1_K03

zaliczenie

K4

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób

BTE_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Bioﬁzyczne wyzwania biotechnologii” jest
zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii, zwłaszcza
molekularnej, jak również zwrócenie uwagi na wszechobecność wątków
bioﬁzycznych we współczesnych badaniach biologicznych, w tym badań własnych,
oraz zachęcenie studentów do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i
biotechnologicznych, do poszukiwań intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs
uczy myślenia interdyscyplinarnego, krytycznej analizy literatury naukowej a
także interpretacji wyników własnych eksperymentów. Studenci zdobywają
doświadczenie w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnych.
Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w
pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, deﬁnicji własności intelektualnej oraz
plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania
prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać
poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady
przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem
merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do
czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graﬁcznego
przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc., oraz
przeprowadzony jest przydział poszczególnych terminów prezentacji.
Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi
przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci
przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej. Specjalnym
wyróżnikiem tej części kursu jest uwypuklenie bioﬁzycznych aspektów
referowanych prac wchodzących w zakres przygotowania teoretycznego do pracy
licencjackiej (metody, modele, analiza matematyczna/statystyczna, ogólna
koncepcja badań, wątki systemowe, strukturalne, bioinformatyczne itp.), bądź
odnalezienie prac explicite bioﬁzycznych wśród dorobku grupy badawczej
(opiekuna naukowego), w której student przygotowuje pracę licencjacką.
Preferowane jest samodzielne przeszukanie dostępnych baz danych i wybór
referowanej pracy przez studenta (oraz zaakceptowanie jej przez prowadzących),
w razie konieczności prowadzący sugerują publikację z bieżącej literatury. W
drugiej części semestru studenci prezentują wyniki swoich doświadczeń, które
będą stanowiły podstawę ich prac licencjackich, próbując odnaleźć w nich wątki i
aspekty bioﬁzyczne. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień
literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa
studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie)
prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Warunkiem zaliczenia prezentacji jest przedstawienie ABSTRAKTU GRAFICZNEGO
prezentowanej pracy, zaprojektowanego przez prelegenta. Punktowane są tu:
dowcip, umiejętność syntezy i uogólnienia, a przede wszystkim samodzielne
stawienie czoła problemowi, nie zaś zdolności plastyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach
(dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności), otrzymał pozytywne
oceny za przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji
multimedialnych oraz ich abstraktów graﬁcznych.
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Seminarium licencjackie – Biologia molekularna i immunologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biotechnologia

Cykl dydaktyczny
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBtBTES.1200.5cb589049b926.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Nauczenie studentów samodzielnego zdobywania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć biotechnologii oraz
biologii molekularnej i immunologii. 2. Zdobycie umiejętności przedstawiania przeglądu literaturowego oraz
własnych wyników pracy eksperymentalnej w postaci prezentacji multimedialnej. 3. Przygotowanie studentów
do podejmowania dyskusji naukowej i bronienia swoich tez w oparciu o wiedzę ogólną i własne wyniki. 4.
Uświadomienie studentom wagi uczciwości intelektualnej. 5. Przygotowanie studentów do napisania pracy
licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna najnowsze osiągnięcia biologii
molekularnej i immunologii, zwłaszcza dotyczące
genomiki i proteomiki oraz ich wykorzystania
w badaniach podstawowych oraz translacyjnych

BTE_K1_W09,
BTE_K1_W14

zaliczenie

W2

student:ma wiedzę w zakresie podstawowych technik
i narzędzi badawczych stosowanych w biologii
molekularnej i immunologii, w szczególności
dotyczących metod badawczych stosowanych
w badaniach genomu, transkryptomu i proteomu

BTE_K1_W10,
BTE_K1_W17

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego

BTE_K1_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z zakresu biologii molekularnej i immunologii w języku
polskim i angielskim

BTE_K1_U05

zaliczenie

U2

student samodzielnie zdobywa informacje naukowe
korzystając z m.in. z narzędzi internetowych, w tym
baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych

BTE_K1_U08

zaliczenie

U3

przygotować i przedstawić prezentację multimedialną
oraz abstrakt graﬁczny wykorzystując odpowiednie
programy komputerowe

BTE_K1_U08

zaliczenie

U4

opisać przeprowadzone samodzielnie doświadczenia
oraz przedstawić i zinterpretować ich wyniki
w określonym kontekście

BTE_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy
kierunkowej

BTE_K1_K01

zaliczenie

K2

student jest świadom możliwości i wartości jakie niesie
ze sobą podjęcie dalszej edukacji (np. na studiach II
i III stopnia lub studiach podyplomowych

BTE_K1_K02

zaliczenie

K3

student jest świadomy, że rozwojowi biologii
molekularnej i immunologii mogą towarzyszyć nowe
dylematy bioetyczne i jest przygotowany konieczność
samodzielnego ich rozstrzygania

BTE_K1_K03

zaliczenie

K4

student rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach swoim i innych osób

BTE_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ideą kursu „Seminarium licencjackie – Biologia molekularna i immunologia” jest
zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami biologii molekularnej i
immunologii, jak również zwrócenie uwagi na aspekt molekularny we
współczesnych badaniach biologicznych, w tym badań własnych oraz zachęcenie
studentów do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwań
intelektualnych i do stawiania pytań. Kurs uczy myślenia interdyscyplinarnego,
krytycznej analizy literatury naukowej a także interpretacji wyników własnych
eksperymentów. Studenci zdobywają doświadczenie w przygotowaniu i
przedstawieniu prezentacji multimedialnych.
Pierwsze zajęcia to pogadanka i dyskusja na temat zasad etyki zawodowej w
pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, deﬁnicji własności intelektualnej oraz
plagiatu a także na temat tego, jak należy w praktyce (podczas przygotowywania
prezentacji, pracy licencjackiej i innych prac twórczych) przestrzegać
poszanowania praw własności intelektualnej. Przedstawione są również zasady
przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem
merytorycznego przygotowania mówcy, konieczności dostosowania treści do
czasu prezentacji oraz do grupy docelowej (słuchaczy), graﬁcznego
przedstawienia treści, języka (piękna polszczyzna, dykcja) etc., oraz
przeprowadzony jest przydział poszczególnych terminów prezentacji.
Pozostałe zajęcia to seminaria z prezentacjami multimedialnymi
przygotowywanymi przez studentów. W pierwszej części semestru studenci
przygotowują seminaria na podstawie najnowszej literatury naukowej. Specjalnym
wyróżnikiem tej części kursu jest uwypuklenie molekularnych aspektów
referowanych prac wchodzących w zakres przygotowania teoretycznego do pracy
licencjackiej (metody, modele, ogólna koncepcja badań, wątki systemowe,
strukturalne, bioinformatyczne itp.), bądź odnalezienie prac explicite
molekularnych w dorobku grupy badawczej (opiekuna naukowego), w której
student przygotowuje pracę licencjacką. Preferowane jest samodzielne
przeszukanie dostępnych baz danych i wybór referowanej pracy przez studenta
(oraz zaakceptowanie jej przez prowadzących), w razie konieczności prowadzący
sugerują publikację z bieżącej literatury. W drugiej części semestru studenci
prezentują wyniki swoich doświadczeń, które będą stanowiły podstawę ich prac
licencjackich, próbując odnaleźć w nich wątki i aspekty molekularne i
immunologiczne. Każdej prezentacji (zarówno dotyczącej zagadnień
literaturowych jak i własnej pracy studentów) towarzyszy dyskusja naukowa
studentów moderowana przez prowadzącego. Prowadzący ocenia (werbalnie)
prezentacje studenckie; podkreśla ich mocne i słabe strony.
Warunkiem zaliczenia prezentacji jest przedstawienie ABSTRAKTU GRAFICZNEGO
prezentowanej pracy, zaprojektowanego przez prelegenta. Punktowane są tu:
dowcip, umiejętność syntezy i uogólnienia, a przede wszystkim samodzielne
stawienie czoła problemowi, nie zaś zdolności plastyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu uzyskuje student, który uczestniczył w zajęciach
(dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności), otrzymał pozytywne
oceny za przygotowanie i przedstawienie trzech prezentacji
multimedialnych oraz ich abstraktów graﬁcznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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