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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

biologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Dynamiczny rozwój nauk biologicznych w ostatnich latach uczynił praktycznie niemożliwym kształcenie z zakresu wszystkich
dziedzin, jakie te nauki obejmują. Zatem, program studiów drugiego stopnia na kierunku biologia realizowany w ramach
kursów obowiązkowych ma zapewnić wiedzę ogólną, pozwalającą na doskonałe przygotowanie merytoryczne z wybranych
dziedzin. Kursy fakultatywne realizowane w ramach jednej z wybranych ścieżek kształcenia: antropologia biologiczna,
biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowskowa mają za zadanie ową merytoryczną wiedzę pogłębić.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak samych absolwentów proponujemy zdobywanie
praktycznych umiejętności, tak koniecznych na współczesnym rynku pracy, w ramach zajęć realizowanych przy współudziale
interesariuszy zewnętrznych. Celem w/w zajęć jest przygotowanie absolwentów do pracy badawczej, poznanie metodologii i
najnowocześniejszych technik prezentowanych także w ramach kursów prowadzonych przez pracodawców.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku biologia spełnia wszystkie założenia określone w Polskiej Ramie Kwaliﬁkacji, zgodnie z
którą realizowane są założone efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Ogólnoakademicki charakter programu studiów doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy przestrzeń
edukacyjną w oparciu o wysokie, międzynarodowe standardy kształcenia. Fundamentem wysokiej jakości kształcenia jest
aktywność naukowa kadry dydaktycznej, nowoczesna baza dydaktyczna oraz dążenie do elitarnego charakteru kształcenia.
Celem kształcenia jest nie tylko przygotowanie do zawodu, ale także przygotowanie absolwenta do życia w społeczeństwie,
poprzez wyznaczanie wysokich standardów etycznych w badaniach naukowych, edukacji i przestrzeni publicznej.
Dynamiczny rozwój nauk biologicznych praktycznie uniemożliwia kształcenie z zakresu wszystkich dziedzin, jakie te nauki
obejmują. Zatem, celem programu studiów na kierunku biologia realizowanym w ramach kursów obowiązkowych jest
zapewnienie pogłębionej wiedzy ogólnej, umożliwiającej doskonałe przygotowanie merytoryczne z reprezentowanych na
Wydziale dziedzin. Z kolei celem kursów fakultatywnych jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie wybranej ścieżki
kształcenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, jak i samych absolwentów proponuje się zdobywanie
praktycznych umiejętności koniecznych na współczesnym rynku pracy, w ramach zajęć realizowanych przy współudziale
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interesariuszy zewnętrznych. Celem w/w zajęć jest przygotowanie absolwentów do pracy badawczej, poznanie metodologii i
najnowocześniejszych technik prezentowanych także w ramach kursów prowadzonych przez potencjalnych pracodawców.

Cele kształcenia
1. Opanowanie rozszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu biologii i wybranej ścieżki kształcenia.
2. Opanowanie nowoczesnych metod badawczych i przygotowanie do planowania i prowadzenia badań naukowych w
różnych dziedzinach biologii, biomedycyny, rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody.
3. Zdolność do wykorzystania zarówno wiedzy jak i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i
etycznych.
4. Przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, w przmyśle, administracji, w placówkach ochrony przyrody, w
placówkach dydaktycznych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W Radzie Programowej kierunku biologia zasiadają przedstawiciele pracodawców i aktywnie uczestniczą w tworzeniu
programu kształcenia. Dzięki temu założenia programu oraz zakładane efekty kształcenia w zakresie umiejętności nowo
powstałych i modernizowanych kursów są konfrontowane pod względem potencjału realnie oferowanych miejsc pracy i
zapotrzebowania rynku. Ponadto, oczekiwania zawodowe studentów są w sposób ciągły analizowane pod względem bieżącej
oraz perspektywicznej sytuacji na rynku pracy. Pozwala to na odpowiednie weryﬁkowanie programu kształcenia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Nauczyciele akademiccy prowadzący kierunek biologia są uznanymi w kraju i na świecie ekspertami i specjalistami w swoich
dziedzinach. Poprzez czynny udział w działalności związanej z opiniowaniem, przeprowadzaniem ekspertyz, monitoringów i
analiz środowiskowych, wraz z zaangażowanymi pracodawcami, studentami i doktorantami aktywnie współuczestniczą w
harmonizacji działań gospodarczych na terenie województwa małopolskiego. Mają także swój udział w ciągłej modernizacji
programu kształcenia. Dzięki temu absolwenci kierunku biologia mają umiejętności i kompetencje, które pozwalają dobrze
funkcjonować i jednocześnie konkurować na wymagającym rynku pracy. Wykazują się przedsiębiorczością, kreatywnością i
umiejętnościami interpersonalnymi z uwzględnieniem umiejętności pracy w zespole.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Problematyka badawcza realizowana na Wydziale Biologii przez nauczycieli akademickich współuczestniczących w
prowadzeniu kierunku biologia dotyczy tych dyscyplin naukowych, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia.
Prowadzone na kierunku biologia badania i publikowane na ich podstawie prace badawcze dotyczą dziedziny biologia,
obejmują takie specjalności biologiczne jak: botanika, zoologia kręgowców, zoologia bezkręgowców, anatomia, ekologia,
ewolucja, ﬁtogeograﬁa, zoogeograﬁa, ﬁzjologia roślin i zwierząt, genetyka, genetyka populacyjna, biologia komórki i biologia
molekularna, biologia rozwoju zwierząt i roślin, bioinformatyka itd.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania naukowe realizowane na Wydziale Biologii przez nauczycieli akademickich współuczestniczących w prowadzeniu
kierunku biologia, dotyczą tych dyscyplin naukowych, do których odnoszą się kierunkowe efekty uczenia się. Prace
badawcze dotyczą dyscypliny nauk biologicznych obejmującej: botanikę, zoologię kręgowców, zoologię bezkręgowców,
antropologię, anatomię, ekologię, ewolucję, ﬁtogeograﬁę, zoogeograﬁę, ﬁzjologię roślin i zwierząt, genetykę, genetykę
populacyjną, biologię komórki i biologię molekularną, biologię rozwoju zwierząt i roślin, bioinformatykę i inne. Wysoki poziom
badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich gwarantuje najwyższy poziom nauczania, zaś wszystkie
podejmowane działania mają na celu uzyskanie jak najlepszych wyników kształcenia dzięki działalności naukowej i
organizacyjnej pracowników dydaktycznych, doktorantów i studentów. Program studiów nawiązuje bezpośrednio do tematyki
badawczej realizowanych na Wydziale i jest realizowany z uwzględnieniem aktualnych trendów w nauce światowej oraz
zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Elitarne kształcenie studenta zapewniające jego udział w aktualnie prowadzonych
pracach badawczych i bezpośredni kontakt z opiekunem, umożliwiają nie tylko świetne przygotowanie do zawodu, ale co
równie ważne, przygotowanie absolwenta do życia w społeczeństwie, poprzez wyznaczanie wysokich standardów moralnych
w badaniach, edukacji i w przestrzeni publicznej. Główny nacisk kładziony jest na wykształcenie naukowego podejścia do
studiowanych zagadnień, kreatywne myślenie oraz na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów w naukach biologicznych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Budynki Instytutów, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne kierunku biologia są w pełni przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Podstawową bazę dydaktyczną stanowią: sale wykładowe na 50, 100, 150 i 300 osób, szereg sal
seminaryjnych mieszczących po 30 osób, sale komputerowe oraz sale ćwiczeniowe. We wszystkich salach dydaktycznych
zainstalowane są systemy multimedialne (komputer, rzutnik, ekran, nagłośnienie) i podłączenie do Internetu. Ponadto
większość sal ćwiczeniowych wyposażona jest w prysznice bezpieczeństwa. Pracownie i laboratoria wyposażone są
standardowo w chemicznie odporne meble laboratoryjne i dygestoria ﬁrmy Köttermnn Systemlabor oraz podstawowy sprzęt
laboratoryjny (np. mikroskopy świetlne, stereoskopowe i ﬂuorescencyjne, wagi elektroniczne, wirówki, pH-metry,
termocyklery, zestawy do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych). Do niektórych pomieszczeń laboratoryjnych
doprowadzona jest instalacja gazów technicznych: dwutlenku węgla, sprężonego powietrza, karbogenu. Studenci mają
dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowo-badawczej zgromadzonej w specjalistycznych pracowniach zlokalizowanych na
terenie Zakładów. Korzystają z komór laminarnych i inkubatorów w pracowniach hodowli komórkowych, posługują się
cytometrem przepływowym, techniką Real time RT-PCR, metodami spektrofotometrycznymi. Wykonują badania aktywności
lokomotorycznej oraz EEG zwierząt laboratoryjnych, posługują się aparaturą do pomiarów aktywności pojedynczych komórek
nerwowych techniką patch-clamp. W Pracowniach Mikroskopii Elektronowej Transmisyjnej, Skaningowej i Mikroanalizy oraz
Konfokalnej kształcą się w zakresie technik mikroskopii elektronowej i konfokalnej. Do dyspozycji studentów pozostaje
bogaty księgozbiór Biblioteki Nauk Przyrodniczych oraz internetowe bazy danych z pełnym dostępem do artykułów z
obszarów nauk biologicznych i medycznych. Unikatowe zbiory okazów zoologicznych, gromadzonych w Muzeum
Zoologicznym od roku 1782 oraz eksponaty kraniologiczne i kostne zbierane od drugiej połowy XIX wieku w Muzeum
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Antropologicznym znajdują się w nowoczesnym budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów, biologia
molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II
stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia
na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się
egzaminem na poziomie B2+. Każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3
ECTS.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

120

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

99

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1370

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów II stopnia nie przewiduje praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane
programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów
II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BIO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których
rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

P7U_W, P7S_WG

BIO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ﬁlozoﬁi i metodologii nauk
biologicznych

P7U_W

BIO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania żywego organizmu, a
P7U_W
w szczególności funkcje komórki oraz całego organizmu.

BIO_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, niezbędne dla
rozumienia funkcjonowania organizmów żywych, w zakresie wybranej specjalności
nauk biologicznych

P7U_W

BIO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie problemy badawcze z pogranicza nauk biologicznych, które
wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi z obszaru nauk ścisłych

P7U_W, P7S_WG

BIO_K2_W06

Absolwent zna i rozumie informacje z zakresu wybranych specjalności nauk
biologicznych

P7U_W

BIO_K2_W07

Absolwent zna i rozumie aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych

P7U_W

BIO_K2_W08

Absolwent zna i rozumie dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie
nowych kierunków i dyscyplin badawczych

P7U_W, P7S_WG

BIO_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zna podstawowe zastosowania modelowania przebiegu
zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu algorytmów matematycznych,
statystycznych oraz informatycznych,

P7U_W

BIO_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia
badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

P7U_W, P7S_WK

BIO_K2_W11

Absolwent zna i rozumie zna zasady ﬁnansowania badań oraz projektów
wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych

P7U_W, P7S_WK

BIO_K2_W12

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii

P7U_W, P7S_WK

BIO_K2_W13

Absolwent zna i rozumie zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

P7U_W, P7S_WK

BIO_K2_W14

Absolwent zna i rozumie zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

BIO_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe
dla wybranych specjalności nauk biologicznych

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

BIO_K2_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych
źródeł w języku polskim i angielskim

P7U_U, P7S_UK

BIO_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej
specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

P7U_U, P7S_UW

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

BIO_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji,
zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

P7U_U, P7S_UW

BIO_K2_U05

Absolwent potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod
kierunkiem opiekuna naukowego

P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

BIO_K2_U06

Absolwent potraﬁ stosować zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki
numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk
biologicznych

P7U_U, P7S_UW

BIO_K2_U07

Absolwent potraﬁ wykorzystywać wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski

P7U_U, P7S_UO

BIO_K2_U08

Absolwent potraﬁ krytycznie konfrontować informacje z zakresu nauk biologicznych
pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciągać uzasadnione wnioski

P7U_U, P7S_UW

BIO_K2_U09

Absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować prezentację pracy badawczej z
wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

P7U_U, P7S_UK

BIO_K2_U10

Absolwent potraﬁ napisać pracę badawczą w języku polskim oraz krótkiego
doniesienia naukowego w języku obcym, na podstawie własnych badań naukowych

P7U_U, P7S_UW

BIO_K2_U11

Absolwent potraﬁ występować publicznie w języku polskim i języku obcym,
prezentując zagadnienia dotyczące wiadomości szczegółowych z zakresu nauk
biologicznych

P7U_U, P7S_UW

BIO_K2_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

P7U_U, P7S_UO

BIO_K2_U13

Absolwent potraﬁ wypowiadać się i pisać w zakresie nauk biologicznych w języku
angielskim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BIO_K2_K01

Absolwent jest gotów do interpretowania złożoności zjawisk i procesów biologicznych

P7U_K

BIO_K2_K02

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

P7U_K, P7S_KO

BIO_K2_K03

Absolwent jest gotów do stosowania zasad ergonomii i jest świadomy
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w trakcie pracy

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

BIO_K2_K04

Absolwent jest gotów do potraﬁ planować prace zespołu, w szczególności w zakresie
podziału obowiązków i zarządzania czasem

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

BIO_K2_K05

Absolwent jest gotów do rozpoznawania i respektowania zdania innych członków
zespołu, szczególnie podwładnych

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

BIO_K2_K06

Absolwent jest gotów do samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy

P7U_K, P7S_KK

BIO_K2_K07

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

P7U_K, P7S_KO

BIO_K2_K08

Absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady
ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

P7U_K, P7S_KK

BIO_K2_K09

Absolwent jest gotów do korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz
posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

BIO_K2_K10

Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za ocenę zagrożeń
wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenia warunków
bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

BIO_K2_K11

Absolwent jest gotów do aktualizacji wiedzy biologicznej i informacji o jej
praktycznych zastosowaniach

P7U_K, P7S_KO

BIO_K2_K12

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7U_K, P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów),
kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

4

-

zaliczenie

O

Filogenetyka

39

3,0

egzamin

O

Globalne problemy ekologii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Biological Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Biological Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Metody statystyczne

30

2,0

egzamin

O

Pracownia specjalizacyjna

25

5,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu ruchu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia molekularna

54

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Apomiksja u roślin

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem Services

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Histologiczne techniki

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kariotyp - praktyczny kurs analizy

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

35

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Computing for Biologists – a gentle introduction

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy żywienia i żywności

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Techniki immunobiologiczne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: Antropologia biologiczna
Kursy: Biologia rozwoju człowieka, Metody badań w biologii człowieka - practicum, Ontogeneza człowieka i Problemy
żywienia i żywności są kursami obowiązkowymi (łącznie 10 ECTS). Pozostałe 49 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów
fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych dla ścieżki).
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Problemy żywienia i żywności

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu ruchu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia molekularna

54

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Biologia molekularna
Kursy: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki, Inżynieria genetyczna - tworzenie i hodowla zwierząt modelowych,
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin i Regulowana śmierć komórki są kursami obowiązkowymi (łącznie 14
ECTS). Pozostałe 45 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych oraz zalecanych
dla ścieżki).
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Genetyka - praktyczne aspekty

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kariotyp - praktyczny kurs analizy

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Przedmiot
Podstawy biologii nowotworów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Biologia organizmów
Kursy: Etologia oraz 1. Immunologia porównawcza/Anatomia porównawcza kręgowców/Endokrynologia porównawcza rozrodu
kręgowców, 2. Hematologia/Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin/Ekologia ewolucyjna, 3. Paleobotanika/Apomiksja u roślin
(łącznie 10/15 ECTS) są kursami obowiązkowymi. W toku studiów student winien ukończyć kurs Etologia oraz po jednym
kursie z grup 1-3. Pozostałe 49/44 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych
oraz zalecanych dla ścieżki).
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

grupa 1

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

grupa 2

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

grupa 3

O

Student musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Apomiksja u roślin

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Histologiczne techniki

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia praktyczna i obrazowanie w biologii

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Techniki immunobiologiczne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Biologia środowiskowa
Kursy: Ekosystemy wodne - struktura i funkcjonowanie, Mechanizmy ewolucji w świecie roślin, Mechanizmy podejmowania
decyzji w ochronie środowiska i Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko są kursami obowiązkowymi (łącznie 13 ECTS).
Pozostałe 46 ECTS studenci uzupełniaja z listy kursów fakultatywnych (z puli kursów fakultatywnych i kursów zalecanych dla
ścieżki).
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

35

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów),
kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Semestr 2
Przedmiot
Biologia ewolucyjna naczelnych

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

O

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Biological Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Biological Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Metodologia nauk przyrodniczych. Filozoﬁa przyrody

60

5,0

egzamin

O

Pracownia specjalizacyjna

25

5,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal mating systems

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archeologia - perspektywa ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia starzenia - procesy inwolucyjne

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dendrologia

66

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka - praktyczne aspekty

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody badań w biologii człowieka - praktikum

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrobiologia stosowana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia elektronowa – zastosowania

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rolnictwo przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rozwój układu nerwowego

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

16

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zasobami przyrody

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody badań w biologii człowieka - praktikum

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archeologia - perspektywa ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

55

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Antropologia biologiczna
Przedmiot

Ścieżka: Biologia molekularna
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrobiologia stosowana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia elektronowa – zastosowania

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Biologia organizmów
Przedmiot
grupa 1

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Immunobiologia porównawcza

30

2,0

grupa 2

zaliczenie na
F
ocenę
O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego
ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rozwój układu nerwowego

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Biologia środowiskowa
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rolnictwo przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

16

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zasobami przyrody

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bioetyka

15

2,0

egzamin

O

Genetyka populacyjna

45

4,0

egzamin

O

Pracownia specjalizacyjna

25

5,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu ruchu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia molekularna

54

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Apomiksja u roślin

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem Services

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Histologiczne techniki

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kariotyp - praktyczny kurs analizy

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

35

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Computing for Biologists – a gentle introduction

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy żywienia i żywności

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Techniki immunobiologiczne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: Antropologia biologiczna
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Problemy żywienia i żywności

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu ruchu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia molekularna

54

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Genetyka - praktyczne aspekty

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kariotyp - praktyczny kurs analizy

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Biologia molekularna
Przedmiot

F

Ścieżka: Biologia organizmów
Przedmiot
grupa 1

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Anatomia porównawcza kręgowców

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy

grupa 2

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Hematologia

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

grupa 3

O

Student musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Apomiksja u roślin

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia rozwoju człowieka

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

Histologiczne techniki

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia praktyczna i obrazowanie w biologii

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Techniki immunobiologiczne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

35

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecophysiology of Insects

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Paleobotanika

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szata roślinna Ziemi

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

65

15,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Biologia środowiskowa
Przedmiot

F

Semestr 4
Przedmiot
Pracownia specjalizacyjna

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

Biologia starzenia - procesy inwolucyjne

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal mating systems

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archeologia - perspektywa ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dendrologia

66

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka - praktyczne aspekty

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego
ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody badań w biologii człowieka - praktikum

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrobiologia stosowana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia elektronowa – zastosowania

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rolnictwo przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rozwój układu nerwowego

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

16

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zasobami przyrody

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody badań w biologii człowieka - praktikum

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Archeologia - perspektywa ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Antropologia biologiczna
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

55

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrobiologia stosowana

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikroskopia elektronowa – zastosowania

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: Biologia molekularna
Przedmiot

Ścieżka: Biologia organizmów
Przedmiot
grupa 1

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Immunobiologia porównawcza

Plany studiów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

grupa 2

O

Student w toku studiów musi wybrać jeden z przedmiotów z grupy
Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Animal Genetics with Elements of Epigenetics

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego
ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rozwój układu nerwowego

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Biologia środowiskowa
Przedmiot
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Biologia zabytków

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of Invertebrates

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia ewolucyjna

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii

65

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rolnictwo przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

16

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zasobami przyrody

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Biologia rozwoju człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb87990d1e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizm zapłodnienia u człowieka

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

33 / 638

W2

główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

sposób formowania błon płodowych oraz
funkcjonowania łożyska

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W4

sposób powstawania układów narządów

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W5

przebieg oogenezy oraz spermatogenezy

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

konwersatorium

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

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.

Wykład: Przebieg ciąży: okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy, ciąże
mnogie, diagnostyka prenatalna; etapy rozwoju zarodkowego człowieka:
bruzdkowanie,
gastrulacja; powstawanie i funkcje błon płodowych oraz łożyska; rozwój układów:
nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego,
wydalniczego; rozwój kończyn; budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i
spermatogenezy; proces zapłodnienia.

W1, W2, W3, W4, W5

2.

Konwersatoria: znaczenie czynników teratogennych w rozwoju człowieka, wady
rozwojowe i ich przyczyny

U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% punktów.

konwersatorium

prezentacja

przedstawienie przez studenta prezentacji na temat wpływu czynników
teratogennych na rozwój człowieka oraz przyczyn powstawania wad
rozwojowych - aktywny udział w dyskusji

Sylabusy
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Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5ca756cc98232.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 29

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat teorii decyzyjnej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji
w złożonych sytuacjach konﬂiktowych, które wymagają znalezienia kompromisu między interesami społecznymi,
ekonomicznymi oraz środowiskowymi.

C2

Uwrażliwienie na trudności w podejmowaniu obiektywnych decyzji w sytuacjach konﬂiktowych, zwłaszcza tych w
które zaangażowanych jest wiele stron o sprzecznych interesach.

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

teorię podejmowania decyzji, opartą o algorytmy
matematyczne poszukujące optymalnych rozwiązań.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W2

zna metody krytycznego oceniania metod
zastosowanych do podjęcia decyzji oraz podstawowe
metody obliczeniowe stosowane do opisania problemu
decyzyjnego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W3

zna aktualne i rozpoznaje nowe zagrożenia środowiska
przyrodniczego, a także identyﬁkuje potencjalne
konﬂikty społeczne i ekonomiczne związane z próbami
rozwiązania tych zagrożeń.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W4

zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy
komunikacji.

BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U1

potraﬁ dotrzeć do danych dotyczących dowolnego
problemu decyzyjnego a następnie je zebrać, również
w oparciu o źródła elektroniczne. Jednocześnie
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U2

uzasadnia na czym polega problem decyzyjny,
wyznaczyć cele oraz zaproponować alternatywne
rozwiązania. Stosuje techniki matematyczne by
wyłonić najlepszą decyzję. Krytycznie analizuje proces
podejmowania decyzji i wykazuje czy, oraz jak bardzo
zależy on od przyjętych założeń.

BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3

organizuje i koordynuje pracę w grupie.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U4

student umie przedstawić wyniki procesu decyzyjnego
w formie prezentacji multimedialnej i pisemnego
raportu, jednocześnie dostosowując prezentację
procesu decyzyjnego do osób nie znających technik
podejmowania decyzji. Potraﬁ dyskutować i zadawać
pytania, a także krytycznie ocenić pracę innych oraz
zaproponować alternatywne rozwiązania.

BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K1

student ma nawyk korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów decyzyjnych.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K2

student wykazuje świadomość konieczności
zastosowania metod optymalizacyjnych przy
podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących
środowiska przyrodniczego w sytuacji nacisków
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Z
ostrożnością podchodzi do pochopnego podejmowania
decyzji i nawet po zastosowaniu metod decyzyjnych
stara się krytycznie oceniać wyniki.

BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K12

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K3

student akceptuje specyﬁkę pracy zespołowej,
rozumie konieczność przyjmowania różnych ról,
BIO_K2_K04,
planowania pracy, zarządzania czasem oraz podziału
BIO_K2_K05, BIO_K2_K06
obowiązków. Akceptuje ocenę swojego wkładu w pracę
zespołową na podstawie wyników pracy całej grupy.

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

wykład

6

ćwiczenia

29

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Przegląd modeli podejmowania decyzji w ochronie środowiska. Omówienie
problemów
różnych podejść.

W2, W3, U1, K1

2.

Sformalizowane metody podejmowania decyzji w sytuacjach konﬂiktowych:
sposoby
deﬁniowania problemów decyzyjnych oraz identyﬁkacja ciał decyzyjnych i stron
konﬂiktu, sposoby budowania hierarchii celów i określania kryteriów według
których
ocenia się stopień osiągania celów, metody ilościowej analizy konsekwencji
alternatywnych decyzji, metody wyznaczana krzywych satysfakcji oraz ważenia
kryteriów, algorytm podejmowania decyzji, podstawy teorii optymalizacji kosztów
i zysków.

W1, W2, U2, K2

3.

Opracowanie i analizy studium przypadku w zakresie podejmowania decyzji,
z wykorzystaniem sformalizowanego modelu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów
zdobywanych zespołowo z 1) prezentacji wykonania zadań na
poszczególnych ćwiczeniach (łącznie 20 pkt), 2) prezentacji
końcowej (15 pkt), oraz 3) pisemnego raportu końcowego (15 pkt).
Dodatkowo studenci otrzymują na zajęciach punkty za aktywność w
dyskusjach merytorycznych. Wkład w pracę zespołu jest oceniany
przez samych studentów na podstawie anonimowych ankiet.
Negatywna ocena pracy studenta w zespole przez innych członków
zespołu obniżać będzie ocenę indywidualną studenta. Podstawą
zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów.

ćwiczenia

projekt, raport,
prezentacja

Wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeniach, oraz
bieżące wykonywanie zadań (etapów projektu) na każde zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Filogenetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.210.5cb879904a54b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze znaczeniem i zastosowaniem ﬁlogenetyki we współczesnej biologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student wyjaśni co reprezentuje drzewo ﬁlogenetyczne BIO_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

student/ka wyjaśni jak ﬁlogenetyka przyczynia się
do poznania przeszłości ewolucyjnej organizmów,

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student/ka opisze w jaki sposób relacje ﬁlogenetyczne
determinują występowanie cech u organizmów
żywych,

BIO_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

student/ka wskaże przykłady ewolucji dywergentnej
i konwergentnej posługując się drzewem
ﬁlogenetycznym

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

student/ka wyjaśni różnicę pomiędzy genealogią
a drzewem populacyjnym/drzewem gatunków.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka poprawnie zinterpretuje drzewo
ﬁlogenetyczne i wyjaśni co oznacza statystyczne
poparcie dla gałęzi

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student/ka wykorzystuje pokrewieństwa
ﬁlogenetyczne w celu prześledzenia ewolucji cechy
w danej grupie organizmów,

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U06, BIO_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

student/ka potraﬁ posługiwać się podstawowymi
programami służącymi do konstruowania, edycji
i manipulacji drzew ﬁlogenetycznych.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka widzi potrzebę uczenia się przez całe życie
i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych

BIO_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

student/ka konsekwentnie stosuje i upowszechnia
zasadę ścisłego, opartego na podstawach
empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych

BIO_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
39

ECTS
1.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ciągłość życia na ziemi: od osobnika do drzewa życia

W1, W2, W3, W4, W5,
K1, K2

2.

Podstawowa terminologia ﬁlogenetyczna, długości gałęzi, szacowanie tempa
ewolucji, zegary molekularne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3

3.

Drzewo ﬁlogenetyczne jako hipoteza naukowa wyjaśniająca pokrewieństwa
pomiędzy organizmami; szacowanie wiarygodności drzewa, politomia.

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Związek między klasyﬁkacją organizmów a ﬁlogenezą; ﬁlogenetyka jako narzędzie W1, W2, W3, W4, W5,
umożliwiające uporządkowanie świata biologicznego
U1, U2, K1, K2

5.

Cechy organizmów a ﬁlogeneza. Podobieństwa a pokrewieństwa: analogie i
homologie, plezjomorﬁe i apomorﬁe, homoplazje: konwergencje i rewersje

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Genealogie i drzewa populacyjne, drzewa gatunków, niezgodności pomiędzy
genealogiami i drzewami populacyjnymi; koalescencja i niepełne sortowanie linii
ewolucyjnych. Pojęcie gatunku. Ewolucja retikularna i jej znaczenie

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

7.

Modele ewolucji sekwencji DNA, podstawy działania algorytmów ﬁlogenetycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Zastosowania drzew ﬁlogenetycznych w badaniach nad ewolucją cech, w
biogeograﬁi, dywersyﬁkacji i radiacji.

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

9.

Ćwiczenia: podstawowe terminy opisujące drzewa ﬁlogenetyczne: topologia,
węzły, gałęzie, korzeń, klady, wspólny przodek, grupy mono-, poli- i
paraﬁletyczne, grupy siostrzane.

W1, W4, U1, U2, U3, K2

10.

Ćwiczenia: sekwencje nukleotydowe jako podstawowe dane wykorzystywane do
konstrukcji drzew ﬁlogenetycznych, uzyskiwanie i przyrównywanie sekwencji.

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K2

11.

Międzynarodowe bazy danych sekwencji nukleotydowych, BLAST, metody
szacowania drzew ﬁlogenetycznych, parsymonia, rysowanie drzew
ﬁlogenetycznych.

W1, W2, W4, W5, U1, U3,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, Symulacje z wykorzystaniem
komputera.
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego egzaminu w formie
testu jednokrotnego wyboru i/lub pytań otwartych, próg punkowy dla
oceny pozytywnej wynosi 60%.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkami zaliczenia są (1) obecność na wszystkich zajęciach oraz (2)
zaliczenie na ocenę zaliczenie kolokwiów cząstkowych i kolokwium końcowego w formie
pisemnej. Próg punktowy dla oceny pozytywnej wynosi 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe wiadomości z zakresu genetyki ogólnej

Sylabusy
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Ontogeneza człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5ca756978512e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

absolwent zna i rozumie złożoność procesów
ontogenetycznych człowieka, których rozwiązanie
wymaga podejścia interdyscyplinarnego

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie złożoność procesów
ontogenetycznych i oceną prawidłowości jej przebegu

BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

absolwent zna i rozumie informacje z zakresu biologii
człowieka

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

absolwent potraﬁ stosować zaawansowane techniki
i narzędzia badawcze właściwe dla biologii czowieka

BIO_K2_U01

zaliczenie

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczna
terminologią w zakresie biologii człowieka w języku
polskim i angielskim

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

absolwent potraﬁ wykorzystywać wiedzę
specjalistyczną do interpretacji zebranych danych
empirycznych oraz na tej podstawie formułować
odpowiednie wnioski

BIO_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania
i upowszechniania zasady ścisłego, opartego
na danych empirycznych interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych w pracy badawczej
i działaniach praktycznych

BIO_K2_K08

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

rozwiązywanie zadań problemowych

4

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie kazusów

4

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

44 / 638

1.

Specyﬁka rozwoju biologicznego w różnych okresach życia postnatalnego
(noworodkowego, niemowlęcego, dzieciństwa młodszego i starszego,
młodzieńczym, dorosłości, dojrzałości i starości

W1, W2, W3

2.

Rozwój wybranych układów oraz hormonalna regulacja procesu wzrastania

W1, W2, W3

3.

Zaburzenia w dynamice i harmonii rozwoju

W1, W2, W3, K1, K2

4.

Genetyczne, paragenetyczne i środowiskowego uwarunkowania przebiegu
rozwoju oraz kondycji biologicznej osób w różnych okresach życia

W1, W2, W3, K1, K2

5.

Zróżnicowanie budowy ciała oraz przebiegu rozwoju w aspekcie różnic
dymorﬁcznych oraz somatotypu

W1, W2, W3

6.

Rozwój motoryczny

W1, W2, W3

7.

Wybrane zagadnienia z zakresu promocji zdrowia (pojęcie zdrowia i warunków
zdrowotnych, wskaźniki zdrowia populacji, zależność pomiędzy sposobem
żywienia i aktywność ﬁzyczna a rozwojem biologiczny i zdrowiem

W1, W2, W3, K1, K2

8.

Dynamika i kinetyka procesu wzrastania

U1, U2, U3

9.

Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży (wiek biologiczny i normy rozwojowe)

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

10.

Prognozowanie dorosłej wysokości ciała , Ocena budowy ciała

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

11.

Określanie stopnia dymorﬁzmu płciowego w zakresie cech antropometrycznych

U1, U2, U3

12.

Ocena aktywności ﬁzycznej, sposobu żywienia oraz stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

13.

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju biologicznego i kondycji
biologicznej.

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

zaliczenie pisemne-mini eseje lub test wyboru. Do
zaliczenia konieczne jest uzyskanie 60% z maksymalnej
punkta

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach i poprawne wykonanie
zadań z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw anatomii, ﬁzjologii i genetyki człowieka

Sylabusy
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Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67bd12eaf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 8, ćwiczenia terenowe: 8, konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jako
podstawowym narzędziem zarządzania zasobami środowiska w procesie zrównoważonego rozwoju

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

procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
wybrane artykuły prawa branżowego, organy które
uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie
zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości
udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
w procedurze OOŚ

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

procedurę OOŚ w kontekście transgranicznym
i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych
ocenach oddziaływania na środowisko

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

metody oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Ma wiedzę o potencjalnych oddziaływaniach
przedsięwzięć na środowisko

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji
pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji

BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia
na środowisko. Potraﬁ wskazać potencjalne
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz
przewidzieć skutki skumulowane w środowisku

BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

wykonać projekt raportu OOŚ i Karty Informacyjnej
Przedsięwzięcia (KIP); do wykonania ilustracji
graﬁcznej i tabelarycznej umie wykorzystać
odpowiednie programy komputerowe

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

8

ćwiczenia terenowe

8

konwersatorium

14

przygotowanie raportu

8

przygotowanie projektu

12

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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria: podstawy prawne procedury oceny oddziaływania na środowisko,
cel, w jakich przypadkach jest przeprowadzana, jakie są jej główne etapy,
narzędzia itp., rodzaje postępowań ocenowych, inwentaryzacja przyrodnicza i
dobre praktyki w zakresie opisu poszczególnych elementów środowiska i przyrody
ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ.
Na zajęciach analizowane będą raporty OOŚ wykonane dla różnego typu
inwestycji, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m in:
elektrowni (konwencjonalnych, elektrociepłowni, wiatrowych, wodnych),
kamieniołomów i kopalni odkrywkowych, autostrad, dróg ekspresowych i innych
inwestycji o charakterze liniowym, zapór lub innych urządzeń do stałego
zatrzymywania lub retencjonowania wody, instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarni śmieci), ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu tych inwestycji na: (1) gatunki chronione oraz ich
siedliska, (2) obszary chronione i obszary Natura 2000, (3) korytarze ekologiczne,
(4) klimat akustyczny i przyrodę nieożywioną, a także w zakresie: (5) kompensacji
przyrodniczych i (6) porealizacyjnego monitoringu przyrody ożywionej

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Ćwiczenia: Projekt raportu OOŚ i KIP dla wybranych inwestycji
(1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w
tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2.

W1, W2, W3, U3
(2) rozwiązania alternatywne (wariantowanie),
(3) kompensacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny w zakresie przyrody
ożywionej.
Prezentacja i dyskusja przygotowanych projektów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, a także ocen z wykonanych
projektów raportu OOŚ i KIP

ćwiczenia terenowe

projekt

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, a także ocen z wykonanych
projektów raportu OOŚ i KIP

konwersatorium

Zaliczenie na ocenę przeprowadzone na zakończenie zajęć, w formie
pisemnej (pytania zamknięte i otwarte); ocena proporcjonalnie do liczby
zaliczenie pisemne uzyskanych punktów, zaliczenie od 51 % punktów. Warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia z całego kursu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Anatomia porównawcza kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87990a023e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z budową (na różnych poziomach) i funkcją narządów kręgowców z uwzględnieniem ich
zmian w ﬁlogenezie. Omawiane są między innymi budowa skóry i jej pochodne, szkielet, układ oddechowy,
pokarmowy, krwionośny, wydalniczy, nerwowy, narządy zmysłów.

C2

Zapoznanie słuchaczy z technikami anatomicznymi preparowania narządów.

C3

Przekazanie studentom wiedzy obejmującej tło historyczne rozwoju anatomii porównawczej kręgowców
i stosowanych w niej technik badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

49 / 638

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie
narządów. Student zna tło historyczne rozwoju
anatomii porównawczej kręgowców i stosowanych
w niej technik badawczych oraz ma pogłębioną wiedzę
z zakresu anatomii porównawczej kręgowców

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ stosować terminologię anatomiczną
kręgowców.Student potraﬁ zaprezentować zmiany
ewolucyjne narządów u kręgowców.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych związanych
z anatomią porównawczą kręgowców. Absolwent jest
gotów do przestrzegania zasad etycznych przy
sekcjonowaniu zwierząt i potrzeby
aktualizowania/poszerzania swojej wiedzy z zakresu
budowy anatomicznej kręgowców (na różnych
poziomach).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

20

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje budowę i funkcje narządów kręgowców z uwzględnieniem ich
zmian w ﬁlogenezie. Omawiane są między innymi budowa skóry i jej pochodne,
szkielet, układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny, nerwowy, narządy zmysłów.
Tematyka ćwiczeń jest w znacznej mierze praktycznym uzupełnieniem wykładów,
gdzie demonstrowane są preparaty do omawianych aktualnie problemów.
Ćwiczenia obejmują również zajęcia z preparowania narządów.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie wykładu: warunkiem uzyskania dopuszczenia do zaliczenia jest
zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wykładu obejmuje pytania testowe i
pytania otwarte; odbywa się stacjonarnie, ale dopuszcza się możliwość
zaliczenia w formie zdalnej w wyjątkowych wypadkach. Zaliczenie
wykładu na ocenę pozytywną to uzyskanie 55% pkt Zaliczenie
przedmiotu końcowe przedmiotu obejmuje 1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3
oceny z zaliczenia wykładów.

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceniania ciągłego
(ustnego), obecności na ćwiczeniach oraz kolokwium zaliczeniowego z
zaliczenie na ocenę
preparatów omawianych na ćwiczeniach.Dopuszcza się także możliwość
przeprowadzania kolokwiów cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu Zoologia kręgowców

Sylabusy
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Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca756977bef6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wykazanie różnic w budowie i funkcji układu rozrodczego kręgowców,

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe pojęcia związane
z biologią rozrodu i zna różnice w budowie
i funkcjonowaniu układu rozrodczego samic i samców
kręgowców.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień rozrodu
samic i samców na podstawie wybranych gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i
ssaków. Porównanie budowy i funkcji układu rozrodczego kręgowców. Porównanie
procesów zachodzących w układzie rozrodczym: dojrzewania płciowego, cyklu
estralnego, funkcji endokrynologicznej gonad i ciąży. Przedstawienie różnic w
rozrodzie zwierząt dnia długiego i krótkiego.

W1

2.

Konwersatoria: porównanie wybranych aspektów rozrodu u różnych
przedstawicieli gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, 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 kursu odbywa się na podstawie dwóch prac pisemnych w
formie pytań otwartych. Zaliczenie kursu to uzyskanie minimum 60%
zaliczenie na ocenę możliwych do uzyskania punktów. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale
w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie
w formie zdalnej (platforma MS FORMS).

konwersatorium

prezentacja

Sylabusy

Przedstawienie przez studenta prezentacji na temat porównania
wybranych aspektów rozrodu u wybranych przedstawicieli kręgowców,
aktywny udział w dyskusji.

54 / 638

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5ca7569781d71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 kursu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem odporności w różnych grupach zwierząt
bezkręgowych i kręgowych ze szczególnym zwróceniem na ewolucję cytokin oraz cząsteczek rozpoznających
i prezentujących antygen/patogen.

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 znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna aktualny stanu wiedzy w zakresie
odporności. Śledzi aktualną literaturę dotyczącą
immunobiologii ewolucyjnej. Zna zasady ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego
i we właściwy sposób stosuje je podczas prezentacji
wykonanych na podstawie publikacji naukowych
i podręczników.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł. Posługuje się
specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii
w języku angielskim. Posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
aktualnych problemów z zakresu immunologii. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować informacje. Potraﬁ
przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej
i nowoczesnych technik multimedialnych. Posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim
na temat zagadnień z zakresu immunobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest samokrytyczny i potraﬁ krytycznie
zanalizować swoje umiejętności i działania.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat zajęć ogłaszany jest przed rozpoczęciem semestru i dotyczy najnowszych
zagadnień immunobiologii porównawczej, przykładowo ewolucji mediatorów
zapalenia, powiązań układu odpornościowego z neuroendokrynnym czy
odporności transplantacyjnej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie referatu na zadany temat, oraz
aktywna dyskusja zarówno własnej prezentacji jak i wyników
prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania
kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Globalne problemy ekologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.210.5cac67bd4e3f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, konwersatorium: 22

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi globalnymi problemami ekologicznymi tj.:demograﬁa, problemy
energetyczne, globalne ocieplenie, deforestacja, skażenie środowiska i GMO, kryzys bioróżnorodności, ozon,
pandemie.

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

najważniejsze globalne problemy ekologiczne
i rozumie ich źródła oraz skutki.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać rzetelnych informacji naukowych,
posługując się profesjonalnymi bazami publikacji

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

prowadzić merytoryczną dyskusję na omawiane
tematy, posługując się twardymi argumentami
naukowymi oraz sformułować i uzasadnić własną
opinię na temat praktycznych problemów
środowiskowych

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sprawie najpoważniejszych globalnych
problemów ekologicznych.

BIO_K2_K08, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

K2

do krytycznego podejścia do informacji i wie, że każdą
informację powinno się weryﬁkować w oparciu
o wiarygodne źródła.

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

K3

systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy.

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

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

Forma aktywności studenta
wykład

8

konwersatorium

22

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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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W ramach kursu omawianych jest kilka wybranych najważniejszych
współczesnych globalnych problemów ekologicznych. Tematy wybierane są na
drodze dyskusji z uczestnikami kursu. Prowadzący zajęcia przygotowują krótkie
wprowadzenie do każdego z wybranych tematów (w formie wykładu), po którym
uczestnicy kursu samodzielnie poszukują informacji na omawiany temat. Kurs
polega na samodzielnym ale zespołowym poszukiwaniu przez studentów
wiarygodnych informacji na temat wybranych problemów ekologicznych (internet
i inne media, biblioteka, roczniki statystyczne itd) i dokonywaniu ich właściwej,
naukowej oceny (także ilościowej), poprzez szacunkowe obliczenia i symulacje, z
wykorzystaniem wiedzy i narzędzi obliczeniowych opanowanych na kursach
ekologii. Wyniki pracy studentów są prezentowane i omawiane na
konwersatoriach. Przykładowe problemy do opracowania to: stan populacji i
prognozy demograﬁczne, źródła i zużycie energii przez biosferę i cywilizację,
biopaliwa i inne źródła energii odnawialnej, globalne zmiany klimatu, zagrożenia
katastrofami ekologicznymi, zagrożenia dla bioróżnorodności, wylesianie,
zanieczyszczenie środowiska.

1.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Wykłady: 1 godz. tydzień x 8 tygodni

konwersatorium

Konwersatorium: 2 godz./tydzień x 11 tygodni Pozytywna, bieżąca ocena
merytorycznego przygotowania do omawianych tematów oraz
zaliczenie na ocenę
umiejętności prowadzenia dyskusji. Aktywny udział w konwersatoriach;
wykonanie zadań domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przynajmniej podstawowego kursu z ekologii

Sylabusy
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Problemy żywienia i żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb8799b9f4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 3, ćwiczenia: 12

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie informacje z zakresu nauk
ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania
organizmu człowieka

BIO_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie informacje z zakresu
auksologii

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

absolwent zna i rozumie aktualną literaturę
przedmiotu z zakresu auksologii

BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

61 / 638

U1

absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać
informację naukową z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim

BIO_K2_U02

prezentacja, zaliczenie

U2

absolwent potraﬁ wykazywać umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych

BIO_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować prezentację
pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów

BIO_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

K1

absolwent jest gotów do korzystania z uznanych
źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się
zasadami krytycznego wnioskowania przy
rozstrzyganiu problemów praktycznych

BIO_K2_K09

prezentacja, zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do interpretownia złożoności
zjawisk i procesów biologicznych

BIO_K2_K01

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

3

ćwiczenia

12

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

przygotowanie raportu

2

przygotowanie ekspertyzy

1

przygotowanie do ćwiczeń

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

62 / 638

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Składniki odżywcze (białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne,
witaminy, składniki bioaktywne) oraz dodatki do żywności (barwniki, substancje
konserwujące, przeciwutleniacze, substancje słodzące, aromaty oraz substancje
wzmacniające smak i zapach, inne substancje dodawane ze względów
technologicznych) i ich wpływ na zdrowie człowieka.

W1, W2, W3

2.

2. Podział produktów spożywczych i charakterystyka ich wartości odżywczej,
zanieczyszczenia i substancje antyodżywcze.

W1, W2, W3

3.

3. Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności ﬁzycznej jako źródło wiedzy o
zasadach żywienia człowieka. Żywienie kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci.

W1, W2, W3

4.

Rola racjonalnej diety w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, żywność
funkcjonalna, znaczenie probiotyków i prebiotyków.

W1, W2, W3

5.

Nutrigetyka, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu odżywienia
Czynniki wpływające na sposób żywienia

W1, W2, W3

6.

Metody oceny sposobu żywienia, zalety i wady pod kątem przydatności w różnych
rodzajach badań

U1, U2, U3, K1, K2

7.

Antropometryczna ocena stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

8.

Praktyczna ocena jakościowa i ilościowa diety i ocena stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

9.

Metody analizy składu ciała

U1, U2, U3, K1, K2

10.

Wady i zalety diety alternatywnych oraz wybranych odchudzających diet
alternatywnych

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Egzamin testowy - test uzupełnień.

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie referat, aktywny udział
w dyskusji

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w ćwiczenia i poprawne wykonanie
zdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość budowy i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka, mechanizmów regulacyjnych spożywania pokarmu,
trawienia i wchłaniania

Sylabusy
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Ecology of fungi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67bae51d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 4, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course will provide basic information on general biology of fungi and their lifestyles. On the contrary to basic
Mycology courses that are obligatory for students it will not focus on fungal taxonomy but rather understanding
of diverse strategies that can lead to ecosystem functioning.

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

znajomość charakterystyki poszczególnych grup
grzybów oraz ich znaczenia w środowisku,
podstawowych technik badawczych ekologii grzybów;
znaczenia grzybów w wybranych siedliskach oraz
powiązań z innymi organizmami.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnianie i charakterystyka grup grzybów;
przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych
siedliskach; umiejętność izolacji grzybów i utrzymania
kultur mikroorganizmów, oceny tolerancji i oporności
grzybów względem czynników abiotycznych;
umiejętność zademonstrowania i opisu zjawiska
sukcesji na odchodach oraz na żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność do samodzielnego wykonywania
powierzonych zadań, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania przy prowadzonych
eksperymentach, świadomość pozytywnego
i negatywnego wpływu grzybów na człowieka
i środowisko.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

4

ćwiczenia

6

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

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 zagadnień związanych z ekologią grzybów endoﬁtowych,
saprobowych i pasożytniczych, z występowaniem grzybów, możliwością
wykorzystania ich w różnorodnych badaniach naukowych oraz ich wpływu na
człowieka, poznanie metod hodowli laboratoryjnych różnych grup grzybów jak
również metod oceny liczebności zarodników grzybów w powietrzu wewnątrz i na
zewnątrz budynków, zagadnienia związane z sukcesją grzybów na różnego typu
podłożach, problem toksyn grzybowych oraz związki grzybów ze zwierzętami
(zwłaszcza owadami).

W1, U1, K1

2.

Prezentacje wybranych prac naukowych dotyczących zagadnienia
przedstawionego w czasie wykładu, dyskusja.

W1, K1

3.

Izolacja i hodowla grzybów, badania konkurencji mikroorganizmów, metody oceny
tolerancji i oporności na metale ciężkie; hodowla grzybów na ekskrementach,
drewnie i żywności, endoﬁty roślinne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaninu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz konwersatoriów. Egzamin uzyskanie co najmniej 50% punktów.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Genetyka - praktyczne aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5cb879a225596.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z najnowszymi technologiami i testami do badań naukowych i diagnostycznych w zakresie
onkologii, kryminalistyki, detekcji patogenów i badań żywności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane metody izolacji kwasów nukleinowych (m.in.
z zastosowaniem robotów laboratoryjnych);

BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

student zna wybrane techniki i przykładową aparaturę
pozwalającą na ocenę ilościową i jakościową
wyizolowanych kwasów nukleinowych (metoda
spektrofotometryczna, metoda elektroforezy
kapilarnej);

BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

student zna zasady obchodzenia się z materiałem
biologicznym (w tym również zakaźnym).

BIO_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

prawidłowo obsługiwać aparaturę specjalistyczną
w zastosowaniach naukowych oraz diagnostycznych,
w tym m.in. termocykler, robot do izolacji kwasów
nukleinowych, spektrofotometr, aparat
do elektroforezy kapilarnej;

BIO_K2_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo przeanalizować i zinterpretować wyniki
przeprowadzonych analiz pod kątem: typowania
genetycznego metodą High Resolution Melting;
diagnostyki onkologicznej metodą analizy mutacji
w wybranym onkogenie; diagnostyki patogenów (np.
identyﬁkacja i ocena miana wirusów); przesiewowego
badania ekspresji genów.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

stosować właściwe programy komputerowe służące
do analizy wyników reakcji real-time PCR.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

wyszukiwać przykłady i prowadzić dyskusję na temat
najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie
diagnostyki genetycznej.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K1

przestrzegania procedur dotyczących obchodzenia się
BIO_K2_K10
z materiałem biologicznym (w tym również zakaźnym).

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

myślenia w sposób przedsiębiorczy i świadomy oraz
dostrzegania konieczności stałej aktualizacji swojej
wiedzy i umiejętności.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

BIO_K2_K11, BIO_K2_K12

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

ćwiczenia

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Zagadnienia poruszane w trakcie konwersatoriów:
1. Przedstawienie podstawowych zasad obchodzenia się z materiałem
biologicznym (w tym również zakaźnym) na etapie przygotowania próbki do
izolacji.
2. Zaprezentowanie podstawowych metod izolacji kwasów nukleinowych, z
naciskiem na metodę kolumienkową. Zalety metody.
3. Przedstawienie technologii i przykładowej aparatury pozwalającej na ocenę
ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą
spektrofotometryczną.
4. Przybliżenie podstawowych metod ampliﬁkacji DNA/RNA metodą qPCR.
5. Przedstawienie techniki oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych przy
pomocy elektroforezy kapilarnej.
6. Przedstawienie dedykowanych metod analizy i interpretacji przeprowadzonych
reakcji.

W1, W2, W3, U4

2.

Techniki poznawane w trakcie ćwiczeń:
1. Obsługa wybranego robota laboratoryjnego służącego do izolacji kwasów
nukleinowych – zasada działania, dobór odpowiedniego protokołu z menu
urządzenia,
prawidłowe przygotowanie i umieszczenie próbek, przygotowanie odczynników
itd.
2. Nauka obsługi aparatury pozwalającej na ocenę ilościową i jakościową
wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną,
elektroforezy
kapilarnej i PCR.
3. Obsługa wybranego termocyklera – zasada działania, zaprogramowanie reakcji,
przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu, analiza i interpretacja
danych.
4. Obsługa wybranego aparatu do elektroforezy kapilarnej - zasada działania,
zaprogramowanie reakcji, przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu,
analiza i interpretacja danych.

W3, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Konwersatoria są oceniane na podstawie kolokwiów ustnych.
Warunkiem zaliczenia kursu jest: pozytywna ocena każdego
raportu z ćwiczeń, co będzie świadczyć o praktycznej znajomości
poznanych technik; uzyskanie co najmniej 60% wszystkich
punktów możliwych do zdobycia w trakcie kolokwiów ustnych.

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Ćwiczenia są zaliczane w sposób ciągły na podstawie obserwacji
pracy studenta. Dodatkowo, warunkiem zaliczenia kursu jest:
pozytywna ocena każdego raportu z ćwiczeń, co będzie
świadczyć o praktycznej znajomości poznanych technik;
uzyskanie co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do
zdobycia w trakcie kolokwiów ustnych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Hematologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87995b93ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami dotyczącymi hematologii klinicznej i eksperymentalnej.
Zapoznanie z procesami hematopoezy, składem i charakterystyką krwi, typami elementów morfotycznych krwi
(leukocyty, płytki krwi), grupami krwi. Nacisk zostanie położony na interpretację badań diagnostycznych oraz
mechanizmy rozpoznawania i leczenia chorób układu krwionośnego/krwiotwórczego. W tym ostatnim aspekcie,
student zostanie zapoznany z typami niedokrwistości (anemie), nadkrwistości oraz chorób rozrostowych krwi.

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 pogłębioną wiedzę z zakresu hematologii;
posiada podstawowe wiadomości z hematologii
klinicznej i eksperymentalnej; potraﬁ wskazać
najistotniejsze osiągnięcia w zakresie hematologii
eksperymentalnej i klinicznej; wykazuje umiejętność
poszukiwania i wykorzystywania informacji naukowych
w zakresie hematologii oraz posługiwania się
specjalistyczną terminologią; wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do interpretacji danych z zakresu
hematologii; wykazuje umiejętność przygotowania
wystąpienia ustnego / prezentacji; posiada
świadomość złożoności prawidłowych i patologicznych
procesów zachodzących w układzie
hematopoetycznym.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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

72 / 638

Wykłady:
Hematologia podstawowa, eksperymentalna i kliniczna. Układ krwionośny i
limfatyczny. Funkcje i skład krwi. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty,
leukocyty, płytki krwi (trombocyty) – budowa, właściwości, funkcje. Hematopoeza
poszczególnych linii komórek. Osocze i limfa. Rola erytrocytów i hemoglobiny w
wymianie gazowej. Grupy krwi, z naciskiem na grupy układu krwi AB0, Rh, Lewis,
Kell, Duﬀy. Metodologia i znaczenie fenotypowania grup krwi. Nieprawidłowości
związane z krwią: niedokrwistości (anemie), nadkrwistość, choroby rozrostowe
krwi - choroby nowotworowe układów krwiotwórczego (białaczki) i chłonnego
W1
(chłoniaki). Transplantacje komórek hematopoetycznych. Hematologiczne badania
diagnostyczne i ich interpretacja.

1.

Seminaria:
Rozwiązywanie testów sprawdzających i poszerzających wiedzę z zakresu
hematologii. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w oparciu o wylosowany
przypadek jednej z chorób krwi / układu krwiotwórczego oraz na podstawie
dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii. Poznanie polskiego / angielskiego
słownictwa hematologicznego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i samodzielnie
przygotowanych prezentacji na temat wylosowanego przypadku
klinicznego oraz dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii.

Sylabusy
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Anatomia funkcjonalna układu ruchu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb8799087e14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań wpływu różnej formy aktywności człowieka
na budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

deﬁniuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu
budowy kości i przystosowania się kształtu kości
do zmienionych warunków obciążeniowych

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

potraﬁ scharakteryzować zaangażowanie oraz
unerwienie mięśni podczas wykonywania różnych
czynności ruchowych związanych z behawiorem
człowieka.

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zna metodykę analizy wyznaczników stresu
mięśniowo-szkieletowego stosowaną do rekonstrukcji
aktywności człowieka.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazuje przyczepy mięśniowe wybranych mięśni
kończyny górnej i dolnej posługując się nazewnictwem
polskim i łacińskim

BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznaje urazy i wybrane patologie widoczne
na materiale kostnym.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

przeprowadza rekonstrukcję budowy ciała
na podstawie analizy masywności kośćca.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadza rekonstrukcję aktywności człowieka
w oparciu o wyznaczniki stresu mięśniowoszkieletowego związaną m.in. z dominacją kończyny
czy wykonywaniem danego zawodu.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

ćwiczenia

5

przygotowanie do ćwiczeń

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

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.

Przystosowanie budowy kości do różnych form obciążeń stawów i mięśni (m.in.
modeling/remodelig kostny; prawo Wolﬀa)

W1, W2, W3

2.

Charakterystyka oraz forma zaangażowania mięśni podczas wykonywania różnych
W1, W2, W3
czynności ruchowych

Sylabusy
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3.

Rekonstrukcja aktywności dziennej i obciążeniowej u współczesnych i
subfosylnych populacji ludzkich na postawie badania wyznaczników stresu
mięśniowo-szkieletowego

W1, W2, W3

4.

Zróżnicowanie budowy i działania elementów układu ruchu ze względu na różne
formy aktywności człowieka

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

5.

Odtworzenie konstytucji ciała na podstawie badania masywności kośćca

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

6.

Analiza efektu działania różnego rodzaju obciążeń na budowę i funkcję kości i
mięśni (m.in. związanych z pracą czy uprawianiem sportu wyczynowego)

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

7.

Rozpoznawanie wybranych typów urazów i chorób w obrębie układu mięśniowoszkieletowego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie będzie odbywać się poprzez egzamin w formie pytań
otwartych i testowych (będzie odbywać się po zakończeniu wszystkich
zająć). Student powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby
punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna (zależna od liczby pytań) i
będzie podawana do wiadomości studentów w każdym roku
zaliczenie na ocenę
akademickim. Podstawą do zaliczenia modułu jest pozytywna ocena ze
wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa (wpisywana w USOS) jest średnią
arytmetyczną z ocen otrzymywanych z trzech kolokwiów praktycznych i
jednego kolokwium teoretycznego. W przypadku nie zaliczenia któregoś z
kolokwium należy zdać go powtórnie w terminie wyznaczonym przez
koordynatora.

ćwiczenia

3 kolokwia praktyczne – rozpoznawanie zaznaczonych przyczepów
zaliczenie na ocenę mięśniowych na kościach (nazewnictwo polskie i łacińskie) oraz patologii
kości

Sylabusy
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Ecophysiology of Insects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cb879912d95c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość ekoﬁzjologii owadów.

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

mechanizmy adaptacji owadów do środowiska
naturalnego. Rozumie dlaczego owady są
najliczniejszą gatunkowo grupą organizmów
eukariotycznych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić różnice międzygatunkowe obserwowane
u owadów a wynikające ze środowiska ich życia.
Potraﬁ podać ich mechanizm od poziomu
molekularnego po osobniczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przekonać laików do konieczności ochrony owadów
jako organizmów posiadających unikatowe cechy,
które były, są i mogą być wykorzystane dla poprawy
jakości życia ludzi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Wykłady: Rodzaje oraz sposoby pobierania pokarmu, metabolizm, wymiana
gazowa, sposoby poruszania się w zależności od środowiska życia owadów.
Adaptacje do warunków termicznych, dostępności wody oraz zasolenia
środowiska. Powiązanie cech historii życiowych (rozmnażanie, rozwój, długość
życia, przeżywalność) z warunkami środowiska. Interakcje biotyczne.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie odpowiedzi owadów na temperaturę, pokarm o różnym
składzie oraz różną wilgotność otoczenia.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Adaptacje owadów do wybranych środowisk, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk ekstremalnych oraz środowisk istniejących w
przeszłości życia na Ziemi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (cztery pytania otwarte). Oceniana będzie umiejętność
krytycznej analizy zagadnienia zawartego w pytaniu, w oparciu o fakty
naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego sformułowania
odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Kariotyp - praktyczny kurs analizy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5cb879988392a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem ćwiczeń jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania preparatów chromosomowych i zasadami
klasycznej analizy kariotypu.

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 może wymienić i scharakteryzować
podstawowe elementy budowy chromosomu
podziałowego; rozróżnia i charakteryzuje różne typy
chromosomów; zna podstawowe metody barwienia
chromosomów i sporządzania preparatów
cytologicznych; potraﬁ podsumować wyniki analizy
kariotypu. Student rozumie podstawowe pojęcia
i teorie związane z budową i ewolucją kariotypu.

BIO_K2_W10

raport, wyniki badań

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

raport, wyniki badań

BIO_K2_K04, BIO_K2_K08

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonywać preparaty cytologiczne i interpretować
wyniki barwienia chromosomów; potraﬁ dokonywać
pomiarów chromosomów z użyciem odpowiednich
programów komputerowych, sporządzać idiogramy,
kariogramy i tabele zawierające wyniki pomiarów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnej pracy wg wskazówek i jest zdolny do pracy
w zespole 2 – 3 osobowym.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie dokumentacji

10

przygotowanie raportu

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.

Wprowadzenie: budowa i ewolucja chromosomów i kariotypu; analiza kariotypu i
jej zastosowania w badaniach i w praktyce.

W1

2.

Barwienie chromosomów błękitem toluidyny i sporządzanie trwałych preparatów.
Materiał nie traktowany a-bromonaftalenem.

U1, K1

3.

Barwienie chromosomów błękitem toluidyny i sporządzanie trwałych preparatów.
Materiał traktowany a-bromonaftalenem.

U1, K1

Sylabusy
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4.

Analiza mikroskopowa preparatów sporządzonych na dwóch poprzednich
ćwiczeniach, rozpoznawanie faz mitozy. Zaznaczanie w preparatach pozycji
najlepiej widocznych i najlepiej zabarwionych komórek w poszczególnych fazach
(przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi). Cykl komórkowy i indeks
mitotyczny - wprowadzenie.

W1, U1

5.

Określanie częstości poszczególnych faz mitozy w barwionych błękitem toluidyny
preparatach. Obliczanie indeksu mitotycznego dla materiału nie traktowanego i
traktowanego a-bromonaftalenem.

U1

6.

Reakcja Feulgena i jej zastosowanie w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów chromosomowych z użyciem tej metody.

W1, U1, K1

7.

Analiza mikroskopowa preparatów sporządzonych na poprzednich ćwiczeniach.
Wyszukiwanie płytek metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji
najlepiej rozłożonych metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania
mikrofotograﬁi).

U1

8.

Wprowadzenie do mikrofotograﬁi. Zapoznanie ze stosowanym sprzętem
(mikroskop badawczy, przystawka mikrofotograﬁczna, kamera, program do
akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych). Fotografowanie zaznaczonych w
trakcie ćwiczenia 4 i 7 obiektów mikroskopowych.

W1, U1

9.

Zastosowanie orceiny octowej w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów mikroskopowych z użyciem tej metody, Wyszukiwanie płytek
metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji najlepiej rozłożonych
metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi).

U1, K1

10.

Zastosowanie karminu octowego w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów mikroskopowych z użyciem tej metody, Wyszukiwanie płytek
metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji najlepiej rozłożonych
metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi).

U1, K1

11.

Liczby chromosomów i ich znaczenie. Liczba podstawowa, liczba gametyczna i
liczba somatyczna chromosomów. Ustalanie stopnia ploidalności na podstawie
porównawczej analizy liczb chromosomowych. Analiza sporządzonych preparatów
w celu ustalenia stopnia ploidalności badanych osobników (Hiacinthus sp.).
Analiza otrzymanych mikrofotograﬁi płytek metafazowych pod kątem stopnia
ploidalności poszczegolnych gatunków (rodzaje: Hieracium, Taraxacum, Bromus).

W1, U1, K1

12.

Fotografowanie zaznaczonych w trakcie ćwiczenia 9 i 10 płytek metafazowych.

U1

13.

Klasyczna analiza kariotypu: zapoznanie z metodą oraz stosowanymi narzędziami
(ustalanie powiększeń, wykonywanie pomiarów i obliczeń, zestawianie wyników,
sporządzanie kariogramów i idiogramów, działanie dostarczonych studentom
programów do obróbki i analizy obrazów oraz specjalistycznych programów do
analizy kariotypu). Studenci ćwiczą umiejętność obsługiwania dostarczonych
programów na własnym sprzęcie komputerowym pod nadzorem prowadzącego.

W1, U1, K1

14.

Studenci wykonują pod nadzorem prowadzącego analizę kariotypu w oparciu o
uzyskane i sfotografowane przez siebie płytki metafazowe Hiacinthus.

U1

15.

Studenci kontynuują samodzielnie analizę kariotypu w oparciu o uzyskane i
sfotografowane przez siebie płytki metafazowe Hiacinthus.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie raportu zawierającego opis
stosowanych metod oraz wyniki samodzielnie wykonanych analiz
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony głównie dla studentów starszych lat, którzy zaliczyli kurs genetyki. Mogą w nim jednak także uczestniczyć
studenci młodszych lat, szczególnie zainteresowani tą tematyką.Pierwszeństwo mają jednak uczestnicy studiów II stopnia.

Sylabusy
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English for Biological Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.230.623af081781d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy

84 / 638

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
BIO_K2_U08
ze studiowanym kierunkiem

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

BIO_K2_U02, BIO_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

BIO_K2_U12, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

BIO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

BIO_K2_K12

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do egzaminu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W4, U1, U2, U4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W4, U2

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: .:
streszczenie tekstu, opis materiału graﬁcznego

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U7, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, W4, U10, U11,
U8, U9, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

6.

W1, W2, W4, U1, U2, K3

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad

Sylabusy

88 / 638

gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy

89 / 638

English for Biological Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.230.623af08182ef9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy

90 / 638

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

BIO_K2_U02, BIO_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

BIO_K2_U12, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

BIO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

BIO_K2_K12

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W4, U1, U2, U4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W4, U2

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
streszczenie prezentacji ustnej, raport na podstawie danych graﬁcznych

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U7, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, W4, U10, U11,
U8, U9, K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

6.

W1, W2, W4, U1, U2, K3

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad

Sylabusy
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gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Metody statystyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.210.5cac67bcf31ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia modelowania statystycznego
procesów biologicznych

BIO_K2_W09

egzamin pisemny

BIO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

przeprowadzić wnioskowanie statystyczne oraz
przeprowadzić analizy danych z użyciem programu
Statistica
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

metody statystyczne oparte o analizę wariancji

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

30%

ćwiczenia

zaliczenie

30%

Sylabusy
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Anatomia porównawcza kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb87990a023e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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

budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie
narządów. Student zna tło historyczne rozwoju
anatomii porównawczej kręgowców i stosowanych
w niej technik badawczych oraz ma pogłębioną wiedzę
z zakresu anatomii porównawczej kręgowców

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

student potraﬁ stosować terminologię anatomiczną
kręgowców.Student potraﬁ zaprezentować zmiany
ewolucyjne narządów u kręgowców.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych związanych
z anatomią porównawczą kręgowców. Absolwent jest
gotów do przestrzegania zasad etycznych przy
sekcjonowaniu zwierząt i potrzeby
aktualizowania/poszerzania swojej wiedzy z zakresu
budowy anatomicznej kręgowców (na różnych
poziomach).

K1

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

20

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje budowę i funkcje narządów kręgowców z uwzględnieniem ich
zmian w ﬁlogenezie. Omawiane są między innymi budowa skóry i jej pochodne,
szkielet, układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny, nerwowy, narządy zmysłów.
Tematyka ćwiczeń jest w znacznej mierze praktycznym uzupełnieniem wykładów,
gdzie demonstrowane są preparaty do omawianych aktualnie problemów.
Ćwiczenia obejmują również zajęcia z preparowania narządów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie wykładu: warunkiem uzyskania dopuszczenia do zaliczenia jest
zaliczenie ćwiczeń. Termin zaliczenia wykładu podawany jest na ostatnim
wykładzie. Zaliczenie wykładu na ocenę pozytywną to uzyskanie 55% pkt
Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje 1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3 oceny
z zaliczenia wykładów.

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceniania ciągłego (ustnego)
zaliczenie na ocenę oraz kolokwium zaliczeniowego z preparatów omawianych na
ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu Zoologia kręgowców

Sylabusy
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Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5cb87998a1ec5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami płci, rozmnażania płciowego, różnorodności systemów determinacji płci,
mechanizmami kierującymi rozwojem gonad i rozwojem płciowym oraz zaburzeniami rozwoju płciowego
i mechanizmami gametogenezy.

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 czym jest płeć i jakie korzyści płyną
z rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

student wie czym różni się proces płciowy
od rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

student wie z czego wynika różnorodność genetyczna.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

student zna hipotezy tłumaczące powszechność
występowania rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

student zna kwestie dotyczące powstania płci oraz
wskazuje najważniejsze wydarzenia w ewolucji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

student rozumie różnice pomiędzy typami płciowymi
a płcią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W7

student zna najpierwotniejsze przejawy płciowości.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W8

student zna zagadnienia dotyczące rozmnażania, płci
i determinacji płci u grzybów, pierwotniaków i glonów,
oraz roślin.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W9

student wie czym jest determinacja płci i potraﬁ
odróżnić ją od płciowego różnicowania.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W10

student zna i szczegółowo opisuje genetyczne
i środowiskowe systemy determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W11

student wie czym są chromosomy płciowe, jak
powstają i jak ewoluują; zna różnorodność
chromosomów płci u zwierząt i roślin.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W12

student wie jak powstają komórki linii płciowej i jakie
mechanizmy regulują ich różnicowanie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W13

student zna mechanizmy oo- i spermatogenezy, oraz
procesy prowadzące do kształtowania się gamet
żeńskich i męskich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W14

student zna różnorodność morfologiczną gamet oraz
zna związek morfologii gamet ze sposobami
zapłodnienia.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W15

student zna molekularne mechanizmy odpowiedzialne
za kształtowanie się struktury jąder i jajników, oraz
pozostałych elementów układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W16

student zna główne geny determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W17

student zna różnice między budową męskiego
i żeńskiego układu rozrodczego, oraz zna mechanizmy
płciowego różnicowania się układu rozrodczego
i pozostałych układów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W18

student zna struktury szczątkowe występujące
w obrębie układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W19

student zna podstawowe zaburzenia determinacji płci
ludzi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W20

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego; potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej, a także
zna konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw
autorskich.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

BIO_K2_U02

zaliczenie

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie
genetyki, histologii i anatomii, a także procesów
rozwoju i determinacji płci w języku polskim
i angielskim.

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

BIO_K2_U04

zaliczenie

U4

krytycznie konfrontować informacje z zakresu biologii
rozwoju pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciągać uzasadnione wnioski.

BIO_K2_U08

zaliczenie

U5

występować publicznie w języku polskim, prezentując
zagadnienia dotyczące wiadomości szczegółowych
z zakresu biologii rozwoju.

BIO_K2_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretowania złożoności zjawisk i procesów
biologicznych.

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób.

BIO_K2_K02

zaliczenie

K3

korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych.

BIO_K2_K09

zaliczenie

K4

aktualizacji wiedzy biologicznej i informacji o jej
praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K11

zaliczenie

K5

wykorzystywania dostępnych baz danych informacji
naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego.

BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

6

ćwiczenia

2

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie do egzaminu

16

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.

Płeć i rozmnażanie płciowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Powstanie i ewolucja płci

W1, W10, W11, W3, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

3.

Determinacja płci

W10, W11, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Powstawanie i różnicowanie komórek germinalnych

W12, W13, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Mechanizmy rozwoju gonad i układu rozrodczego

W15, W16, W17, W18,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Zaburzenia rozwoju płciowego u ludzi

W16, W19, W20, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

7.

Spermato- i oogeneza, różnorodność morfologiczna gamet

W13, W14, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach; Test jednokrotnego wyboru z 5
odpowiedzi: 30 pytań oraz pytania otwarte: 5-10 pytań

konwersatorium

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach. Ukończenie kursu Genetyka.

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2F0.5cb09f89d0172.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 25

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 25

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 25

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 65

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest: zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych, aktywny
udział Studenta w pracach zespołów badawczych, realizacja (semestr I,II,III) i napisanie (semestr IV) pracy
dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najnowsze wiadomości z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_W06

raport, zaliczenie

W2

student zna zasady planowania badań oraz potraﬁ
wymienić techniki i narzędzia badawcze stosowane
w wybranych specjalnościach nauk biologicznych;

BIO_K2_W10

raport, zaliczenie

W3

potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy laboratoryjnej.

BIO_K2_W12

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pod kierunkiem opiekuna naukowego zaplanować
i wykonać zadania badawcze/analizy/eksperymenty;

BIO_K2_U05

raport, zaliczenie

U2

student podczas realizacji pracy badawczej potraﬁ
zastosować zaawansowane techniki, metody
i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych
specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_U06

raport, zaliczenie

U3

zastosować właściwe programy komputerowe służące
do analizy wyników badań, a także potraﬁ, w sposób
krytyczny, otrzymane wyniki badań zinterpretować
i opracować.

BIO_K2_U06, BIO_K2_U07

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej, opartej na zasadach etyki, identyﬁkacji
i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaną
pracą badawczą;

BIO_K2_K06, BIO_K2_K07

raport, zaliczenie

K2

interpretowania zjawisk i procesów biologicznych
w pracy badawczej i działaniach praktycznych,
w oparciu o dane empiryczne.

BIO_K2_K08

raport, zaliczenie

K3

ponoszenia odpowiedzialności za ocenę zagrożeń
wynikających ze stosowanych technik badawczych
oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy
z uwzględnieniem zasad ergonomii.

BIO_K2_K10, BIO_K2_K12

raport, zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

25

przygotowanie projektu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przeprowadzenie badań empirycznych

25

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

25

przygotowanie projektu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przeprowadzenie badań empirycznych

35

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta
pracownia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
25
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przeprowadzenie badań empirycznych

35

przygotowanie raportu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przeprowadzenie badań literaturowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

65

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
365

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie realizacji modułu Student, pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej,
planuje eksperymenty naukowe; uczestniczy w pracy badawczej Zespołu, w
którym realizuje pracę dyplomową; poznaje podstawową metodykę i techniki
badawcze konieczne do realizacji pracy dyplomowej (semestr I,II); opracowuje
otrzymane wyniki badań, przeprowadza analizę statystyczną i graﬁczną tychże
(semestr III i IV), przygotowuje prezentację multimedialną omawiającą
najważniejsze tezy napisanej pracy dyplomowej; przygotowuje się do egzaminu
dyplomowego (semestr IV).

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje zadanie badawcze,
aktywnie uczestniczy w pracach badawczych pod nadzorem nauczyciela
akademickiego, poznaje konieczne do realizacji pracy dyplomowej,
techniki i metody badawcze, samodzielnie przygotowuje opracowanie
problemu badawczego w formie raportu. Praca dyplomowa musi mieć
charakter eksperymentalny.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje zadanie badawcze,
aktywnie uczestniczy w pracach badawczych pod nadzorem nauczyciela
akademickiego, poznaje konieczne do realizacji pracy dyplomowej,
techniki i metody badawcze, samodzielnie przygotowuje opracowanie
problemu badawczego w formie raportu. Praca dyplomowa musi mieć
charakter eksperymentalny.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student aktywnie uczestniczy w pracach badawczych pod nadzorem
nauczyciela akademickiego, samodzielnie przygotowuje opracowanie
problemu badawczego w formie raportu. Praca dyplomowa musi mieć
charakter eksperymentalny.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

pracownia

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student, na podstawie uzyskanych i opracowanych (narzędzia
statystyczne, graﬁczne) wyników badań pisze pracę dyplomową,
przygotowuje krótką prezentację multimedialną omawiającą najważniejsze
tezy napisanej pracy dyplomowej; zdanie egzaminu dyplomowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Antropologia molekularna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.620648a7217c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10, konwersatorium: 29, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką zastosowania metod genomicznych w antropologii

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wyjaśniania kluczowych problemów antropologicznych poprzez zastosowanie
genomiki

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

Zróżnicowanie genetyczne pradziejowych,
historycznych i współczesnych populacji ludzkich

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Metody badań w antropologii molekularnej i zasady
interpretacji wyników

BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić cechy fenotypowe człowieka z zastosowaniem
standryzowanych metod antroposkopijnych
BIO_K2_U01
i antropometrycznych

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Zabezpieczyć material genetyczny do badań

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

Dokonać wyboru metod analiz adekwatnych
do rozwiązania problemu badawczego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

W oparciu o najnowszą literaturę naukową
scharakteryzować aktualne problemy badawcze
w antropologii molekularnej

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

10

konwersatorium

29

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dziedziczenie fenotypu ﬁzycznego. Geny i ewolucja fenotypu. Markery genetyczne
i ich wykorzystanie w badaniach nad ewolucją człowieka. Pochodzenie i historia
W1, W2
ewolucyjna człowieka współczesnego.

2.

Zbieranie informacji o fenotypie ﬁzycznym. Izolacja DNA z współczesnych próbek
badawczych. Analiza markerów genetycznych użytecznych w badaniach nad
predykcją cech fenotypowych.

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Badania nad odziedziczalnością i predykcją cech fenotypu ﬁzycznego. Działanie
predyktorów genetycznych i epigenetycznych. Badanie archaicznego DNA. Geny i
kultura.

W1, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział

konwersatorium

zaliczenie

prezentacja

wykład

zaliczenie na ocenę

min 51% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z Genetyki ogólnej

Sylabusy
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Ekologia wód śródlądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67bd0cabc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Utrwalenie praktycznej umiejętności wyszukiwania aktualnej wiedzy z zakresu limnologii.

C2

Nabycie przez uczestników wprawy w prezentowaniu zdobytej wiedzy.

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

aktualną literaturę przedmiotu dotyczącą ekologii wód
śródlądowych, podstawowe zagadnienia badawcze
z tego zakresu.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W2

najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych
w zakresie ekologii wód śródlądowych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

prezentacja, zaliczenie

U2

krytycznie analizować i dokonywać selekcji informacji,
zwłaszcza z internetu i środków masowego przekazu.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego wyboru i umiejętnego korzystania
z uznanych źródeł informacji naukowej.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

K2

posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

prezentacja, zaliczenie

K3

systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej
i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K02, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

5

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.

Wprowadzenie do typów prac naukowych.

W2, U1, K1

2.

Bazy pełnotekstowe i inne źródła aktualnej literatury limnologicznej.

W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Konsultacje związane z wybranymi pozycjami literatury.

W1, U1, U2, K2, K3

4.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat.

W2, U2, U3, K2

5.

Krytyczna ocena prezentacji.

U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie prezentacji na podstawie co najmniej dwóch artykułów
prezentacja, zaliczenie naukowych; udział w dyskusji nad co najmniej 85% prezentowanych
referatów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność i udział w dyskusji nad co najmniej 85% prezentowanych referatów.

Sylabusy
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Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5ca7569778eb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące szeroko pojętego działania
hormonów.

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 złożoność procesów i zjawisk związanych
z przekazywaniem sygnału w komórce, ma pogłębioną
wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych
opisujących procesy endokrynne w prawidłowo
działającym układzie oraz w stanach patologicznych
oraz zna zasady planowania badań i techniki
i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii
oraz przy badaniu czynników zaburzających procesy
endokrynne

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze konieczne do przeanalizowania
zachodzących w komórce procesów, potraﬁ korzystać
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim,
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej oceny
wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych, stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Interakcja hormon-receptor (receptory jądrowe, błonowe, kanały jonowe), mutacje
receptorów. Transdukcja sygnałów w komórce (przekazywanie informacji
miejscowe i odległe), cross-talk receptorów jądrowych i błonowych. Działanie
genomowe i pozagenomowe steroidów.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Koregulatory (koaktywatory i korepresory) w działaniu receptorów hormonów
steroidowych, selektywne modulatory receptorów hormonów steroidowych i
enzymów steroidogennych, ﬁtoestrogeny.

W1, U1, K1

3.

Systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-gonada żeńska oraz
sprzężenie zwrotne.

W1, U1, K1

4.

Zwierzęta transgeniczne z knockoutem genów receptorów hormonów.

W1, U1, K1

5.

Rola i działanie steroidów w procesach nowotworowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin przeprowadzony w formie testu wyboru, z jedna odpowiedzią
zaliczenie na ocenę prawidłowa oraz część w której konieczne jest samodzielne wpisanie
odpowiedniego wyrazu/określenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Sylabusy
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2F0.5cab06825a16f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Calem modułu jest przygotowanie Studenta do: przygotowania i przedstawienia prezentacji problemu
badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym
z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej (I i II sem); przygotowania i przedstawienia
wyników badań własnych (III i IV sem.) w oparciu o procedury obowiązującego prawa autorskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, a także
wykazuje podejście interdyscyplinarne
do rozwiązywania problemów naukowych;

BIO_K2_W01

prezentacja

W2

student zna aktualną literaturę fachową z zakresu
wybranych specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_W07

wyniki badań,
prezentacja

W3

student rozumie, że biologia jest nauką dynamiczną
i zna pojawiające się nowe kierunki i dyscypliny
badawcze;

BIO_K2_W08

prezentacja

W4

student zna pojęcia z zakresu własności intelektualnej,
prawa autorskiego i praw własności przemysłowej, ma
wiedzę dotyczącą funkcjonowania organów krajowych,
unijnych, międzynarodowych w zakresie własności
intelektualnej.

BIO_K2_W13

wyniki badań,
prezentacja

U1

wyszukiwać oraz wykorzystywać informacje naukowe
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim, w tym
w specjalistycznych bazach danych literaturowych,
oraz posługuje się specjalistyczną terminologią
w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

wyniki badań,
prezentacja

U2

krytycznie przeanalizować i przeprowadzić selekcję
informacji, zwłaszcza tych, pochodzących ze środków
masowego przekazu oraz mediów społecznościowych;

BIO_K2_U08

wyniki badań,
prezentacja

U3

przygotować profesjonalną prezentację pracy
badawczej z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów;

BIO_K2_U09

wyniki badań,
prezentacja

U4

wygłosić, w języku polskim lub angielskim, prezentację
dotyczącą aktualnych zagadnień zakresu nauk
BIO_K2_U11
biologicznych;

Umiejętności – Student potraﬁ:

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student jest gotów i podejmuje działania mające
na celu uświadomienie wagi problemu własności
intelektualnej w społeczeństwie;

BIO_K2_K07

prezentacja
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K2

student prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
etyczne i moralne związane z wykonywaną pracą oraz
posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

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
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza i przygotowanie danych

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.

W trakcie uczestnictwa w kursie Studenci przygotowują i przedstawiają
prezentacje problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe,
publikowane w języku polskim i obcym, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony
własności intelektualnej (I i II sem); przygotowują i przedstawiają wyników badań
własnych (III i IV sem.) w oparciu o procedury obowiązującego prawa autorskiego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie trwania kursu Studenci są zobowiązani do przygotowania i
wygłoszenia 2 prezentacji w oparciu o najnowsze publikacje naukowe;
uczestniczą aktywnie w dyskusji naukowej; obecność na seminarium jest
obowiązkowa.
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Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie trwania kursu Studenci są zobowiązani do przygotowania i
wygłoszenia 2 prezentacji w oparciu o najnowsze publikacje naukowe;
uczestniczą aktywnie w dyskusji naukowej; obecność na seminarium jest
obowiązkowa.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W trakcie trwania kursu Studenci są zobowiązani do przygotowania
i wygłoszenia 2 prezentacji w oparciu o otrzymane podczas
wyniki badań, prezentacja wykonywania pracy dyplomowej, wyniki badań; uczestniczą
aktywnie w dyskusji naukowej; obecność na seminarium jest
obowiązkowa.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W trakcie trwania kursu Studenci są zobowiązani do przygotowania
i wygłoszenia 2 prezentacji w oparciu o otrzymane podczas
wyniki badań, prezentacja wykonywania pracy dyplomowej, wyniki badań; uczestniczą
aktywnie w dyskusji naukowej; obecność na seminarium jest
obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5ca756977bef6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wykazanie różnic w budowie i funkcji układu rozrodczego kręgowców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe pojęcia związane
z biologią rozrodu i zna różnice w budowie
i funkcjonowaniu układu rozrodczego samic i samców
kręgowców.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień rozrodu
samic i samców na podstawie wybranych gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i
ssaków. Porównanie budowy i funkcji układu rozrodczego kręgowców. Porównanie
procesów zachodzących w układzie rozrodczym: dojrzewania płciowego, cyklu
estralnego, funkcji endokrynologicznej gonad i ciąży. Przedstawienie różnic w
rozrodzie zwierząt dnia długiego i krótkiego.

W1

2.

Konwersatoria: porównanie wybranych aspektów rozrodu u różnych
przedstawicieli gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, seminarium, 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 kursu odbywa się na podstawie dwóch prac pisemnych w
formie pytań otwartych. Zaliczenie kursu to uzyskanie minimum 60%
zaliczenie na ocenę możliwych do uzyskania punktów. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale
w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie
w formie zdalnej (platforma MS FORMS)

konwersatorium

prezentacja

Sylabusy

Przedstawienie przez studenta prezentacji na temat porównania
wybranych aspektów rozrodu u wybranych przedstawicieli kręgowców,
aktywny udział w dyskusji.
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Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5ca75696a3c3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problemami dotyczącymi wpływu zanieczyszczenia środowiska o aktywności hormonalnej
na zdrowie 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 rozumie pojęcie "endocrine disruptors", zna
występowanie, sposób wchłaniania, akumulacji,
wydalania i mechanizm działania miedzy innymi:
dioksyn, polichlorowanych bifenyli (PCBs),
pestycydów, polibromowanych dibenzoeterów
(PBDEs), perﬂuorooktanów i innych hormonalnie
czynnych związków występujących w środowisku.
Student charakteryzuje skutki zdrowotne po narażeniu
na hormonalnie czynne związki i wiąże je z chorobami
cywilizacyjnymi takimi jak otyłość czy bezpłodność.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukać, przedstawić i powiązać
wpływ wybranych związków hormonalnie czynnych
z zaburzeniami rozrodu mężczyzn i kobiet, działaniem
kancerogennycm, neurotoksycznym,
immunotoksycznym i teratogennym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień przez
prowadzącego: Wprowadzeniu deﬁnicji "endocrine disruptors". Charakterystyce
wybranych związków o środowiskowych o aktywności hormonalnej, między
innymi: dioksyny, polichlorowanych bifenyli (PCBs), pestycydów,
polibromowanych dibenzoeterów (PBDEs), bisfenyli, perﬂuorooktanyów, ftalanów,
ﬁtoestrogenów. Opisie działania tych związków ze szczególnym uwzględnieniem
toksyczności rozwojowej, zaburzeń rozrodu mężczyzn i kobiet, działania
kancerogennego, neurotoksycznego, immunotoksycznego. Przedstawieniem
molekularnego mechanizmu ich działania. Przedstawieniu przez studenta
najnowszych badań powiązanych z omawianymi tematami z charakterystyką
wybranego związku wraz z mechanizmem jego działania.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym

seminarium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie 2 prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w seminarium jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5cb8799b2a76e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potraﬁ wykonać dokumentację fotograﬁczną badań ze szczególnym uwzględnieniem mikroi makrofotograﬁi, dokonać podstawowej edycji zdjęć cyfrowych a także je zaprezentować zgodnie z wymogami
publikacji naukowych.

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 zasady fotograﬁi i wpływ
ustawień aparatu (przesłona, czas naświetlania,
ogniskowa, czułość) oraz warunków wykonywania
zdjęcia (oświetlenie, ruch) na parametry zdjęcia.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: • wykonuje prawidłowe technicznie zdjęcia
obiektów mikroskopowych i makroskopowych. •
posługuje się w podstawowym stopniu programami
do edycji fotograﬁi cyfrowej oraz graﬁki wektorowej •
dokonuje podstawowej edycji zdjęć cyfrowych
obejmującej: zmianę wielkości, kadrowanie, obracanie, BIO_K2_U01, BIO_K2_U09
korektę kontrastu i kolorystyki. • wykonuje pomiary
na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole
powierzchni, liczba obiektów) • opisuje i przedstawia
wykonane zdjęcia w formie zgodnej z zasadami
stosowanymi w pracach naukowych

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe zasady fotograﬁi i wpływ ustawień aparatu (przesłona, czas
naświetlania, ogniskowa, czułość) na parametry zdjęcia. Oświetlenie w fotograﬁi,
wykorzystanie wybranych ﬁltrów fotograﬁcznych (polaryzacyjny, podczerwony,
szary).
Wybrane techniki i sprzęt stosowany w fotograﬁi mikroskopowej i makroskopowej
oraz wykonywanie zdjęć z ich użyciem.
1.

Praca z programami do edycji zdjęć cyfrowych oraz graﬁki wektorowej.
W1, U1
Wykonywanie podstawowej edycji zdjęć cyfrowych obejmującej: zmianę wielkości,
kadrowanie, obracanie, korektę kontrastu i kolorystyki. Stosowanie masek, warstw
i ﬁltrów. Retusz.
Pomiary na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole powierzchni, liczba
obiektów).
Prezentacja zdjęć w formie zgodnej z zasadami stosowanymi w pracach
naukowych. Opisywanie zdjęć, oznaczanie wybranych elementów.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie przez studenta pracy zaliczeniowej na ocenę w formie plakatu
lub tablicy zawierającej przynajmniej pięć zdjęć, w tym przynajmniej dwa
mikroskopowe i dwa w technice makrofotograﬁi oraz schemat wykonany
w technice graﬁki wektorowej. Na przynajmniej jednym zdjęciu powinna
zaliczenie na ocenę
być umieszczona skala i opisy. Oceniane będzie poprawne wykonanie
zdjęć, ich opracowanie, prawidłowe wykonanie schematu wektorowego
oraz estetyka, czytelność i poprawne wykonanie plakatu lub tablicy.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
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Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb879906be2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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

Sylabusy

student opisuje budowę i funkcjonowanie komórek
nerwowych oraz rozumie zależności funkcjonalne
między nimi i na poziomie organizmu, wykazuje
znajomość podstawowych kategorii pojęciowych
i terminologii związanej z ośrodkowym układem
nerwowym. ii

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu
nauk biologicznych w języku polskim, czyta
ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe
w języku angielskim , potraﬁ integrować wiedzę
z różnych dziedzin biologi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie,
jest świadom potrzeby planowania i wykazuje
odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej
BIO_K2_K01, BIO_K2_K02
i osobistej, jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt,
bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie
postępować w stanach zagrożenia.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać bodwę i funkcję komórki nerowej. Nazwać
poszczególne części mózgu ssaków. Opisać funkcje
poszczególnych części mózgu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Anatomia układu nerwowego. Komórka nerwowa. Łuk odruchowy. Budowa i
czynności układów somatosensorycznych. Układy ruchowe i zaburzenia ich
działania. Kora mózgowa i układ wzgórzowo-korowy. Wzrok i słuch. Układ
siatkowaty, sen, czuwanie. Układ limbiczny, procesy emocjonalne. Autonomiczny
układ nerwowy. Homeostaza. Specjalizacja półkul mózgowych. Ośrodki mowy,
afazja. Uczenie się i pamięć. Uszkodzenia mózgu. Zaburzenia wyższych czynności
psychicznych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Student opanował wiedzę przekazywaną w czasie wykłądów i ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

Student potraﬁ zintegrować wiedzę nabywaną na każdych ćwiczeniach.
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Hematologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb87995b93ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami dotyczącymi hematologii klinicznej i eksperymentalnej.
Zapoznanie z procesami hematopoezy, składem i charakterystyką krwi, typami elementów morfotycznych krwi
(leukocyty, płytki krwi), grupami krwi. Nacisk zostanie położony na interpretację badań diagnostycznych oraz
mechanizmy rozpoznawania i leczenia chorób układu krwionośnego/krwiotwórczego. W tym ostatnim aspekcie,
student zostanie zapoznany z typami niedokrwistości (anemie), nadkrwistości oraz chorób rozrostowych krwi.

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 pogłębioną wiedzę z zakresu hematologii;
posiada podstawowe wiadomości z hematologii
klinicznej i eksperymentalnej; potraﬁ wskazać
najistotniejsze osiągnięcia w zakresie hematologii
eksperymentalnej i klinicznej; wykazuje umiejętność
poszukiwania i wykorzystywania informacji naukowych
w zakresie hematologii oraz posługiwania się
specjalistyczną terminologią; wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do interpretacji danych z zakresu
hematologii; wykazuje umiejętność przygotowania
wystąpienia ustnego / prezentacji; posiada
świadomość złożoności prawidłowych i patologicznych
procesów zachodzących w układzie
hematopoetycznym.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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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Wykłady:
Hematologia podstawowa, eksperymentalna i kliniczna. Układ krwionośny i
limfatyczny. Funkcje i skład krwi. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty,
leukocyty, płytki krwi (trombocyty) – budowa, właściwości, funkcje. Hematopoeza
poszczególnych linii komórek. Osocze i limfa. Rola erytrocytów i hemoglobiny w
wymianie gazowej. Grupy krwi, z naciskiem na grupy układu krwi AB0, Rh, Lewis,
Kell, Duﬀy. Metodologia i znaczenie fenotypowania grup krwi. Nieprawidłowości
związane z krwią: niedokrwistości (anemie), nadkrwistość, choroby rozrostowe
krwi - choroby nowotworowe układów krwiotwórczego (białaczki) i chłonnego
W1
(chłoniaki). Transplantacje komórek hematopoetycznych. Hematologiczne badania
diagnostyczne i ich interpretacja.

1.

Seminaria:
Rozwiązywanie testów sprawdzających i poszerzających wiedzę z zakresu
hematologii. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w oparciu o wylosowany
przypadek jednej z chorób krwi / układu krwiotwórczego oraz na podstawie
dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii. Poznanie polskiego / angielskiego
słownictwa hematologicznego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i samodzielnie
przygotowanych prezentacji na temat wylosowanego przypadku
klinicznego oraz dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii.

Sylabusy
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Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67bb12807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość interakcji pomiędzy organizmami symbiotycznymi i ich gospodarzami oraz możliwość zastosowania
tej wiedzy w biologicznej ochronie upraw.

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

Mechanizmy prowadzące od symbiozy
do patogenności organizmów względem zwierząt
bezkręgowych; koewolucję pasożytów i ich
gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję
gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach
ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu
zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu
widzenia ekonomicznego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K10, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt
w biologii danego gatunku oraz jej role
w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę
stosowania biologicznej ochrony roślin nad
chemicznymi środkami (pestycydami).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych
środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako
tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska
sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych,
niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie raportu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii
czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.
Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze
szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona
gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne
gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt.
Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy
używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia
ekonomicznego.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie bologicznych środków ochrony upraw.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy
pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt
bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej
ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych
(pestycydów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy

143 / 638

Podstawy biologii nowotworów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.250.5ca7569788105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie procesów zachodzących w komórce oraz jej mikrośrodowisku prowadzących do rozwoju i progresji
nowotworu.

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 opisuje molekularne podstawy procesu
nowotworzenia i wyjaśnia ich regulację na poziomie
komórkowym i tkankowym. Przewiduje i rozumie
skutki zaburzeń genetycznych oraz wpływ czynników
epigenetycznych na proces nowotworzenia. Rozumie
znaczenie roli onkogenów i genów supresorowych
w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. Rozumie
znaczenie czynników transkrypcyjnych, czynników
wzrostu, białek adhezyjnych oraz metaloproteinaz
w procesie angiogenezy, przejściu epitelialnomezenchymalnym, kaskadzie przerzutowania
i zasiedlaniu odległej niszy. Deﬁniuje podstawowe
czynniki ryzyka chorób nowotworowych, zna
podstawową nomenklaturę dotyczącą nowotworów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie analizować, przetwarzać i wyciągać
wnioski dotyczące wyników opublikowanych badań
naukowych niezależnych grup badawczych. Wyżej
wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub
w zespole.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nieustannego uzupełniania
i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem
onkologii.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład: Podstawowe zaburzenia prowadzące do powstania nowotworu, cechy
komórek nowotworowych, klonalny rozwój nowotworu, nowotwory łagodne i
złośliwe, rola białek kodowanych przez onkogeny (ras, p53) w regulacji cyklu
komórkowego i apoptozy, onkogeny wirusowe, geny supresorowe,
neoangiogeneza, inwazja, metastaza, markery nowotworowe, czynniki ryzyka,
metody leczenia nowotworów. Konwersatorium: Przygotowanie i moderowanie
dyskusji na podstawie specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące
problematyki biologii nowotworów.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- warunek dopuszczenia do testu zaliczeniowego: uprzednie zaliczenie
konwersatorium - forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru, zdania
prawda/fałsz. Student powinien znać genetyczne podłoże chorób
nowotworowych (znajomość pojęć: karcynogen, ksenobiotyk, inicjator
karcynogenezy, promotor karcynogenezy, protoonkogen, onkogen,
onkogen wirusowy, gen supresorowy, skutki działania promieniowania
jonizującego i nadﬁoloetowego na DNA, mechanizmy naprawcze),
umieć wymienić cechy komórki nowotworowej oraz nowotworowej
komórki macierzystej, umieć wskazać różnice między nowotworem
łagodnym a złośliwym, znać konsekwencje zaburzeń regulacji cyklu
komórkowego oraz apoptozy (punkty kontrolne, rola białek p53, p21,
Rb, INK4), mieć wiedzę na temat podłoża braku obrony
immunologicznej przeciw nowotworom, znać przebieg angiogenezy,
inwazji i tworzenia przerzutów, znać standardowe metody
diagnostyczne oraz terapeutyczne stosowane w onkologii - warunki
zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu

prezentacja, zaliczenie

- przygotowanie przez studenta kilku zagadnień dotyczących biologii
nowotworów będących kanwą do dyskusji ukierunkowanej na
określoną problematykę na forum grupy - umiejętność oraz
zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji, prezentacji
wyników, opinii, stanowiska na dany temat - aktywny udział w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach, obecność na konwersatoriach jest obowiązkowa (brak
nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli nieobecność usprawiedliwiona jest zwolnieniem lekarskim - to nie więcej niż 25%
czasu trwania konwersatorium)

Sylabusy
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Paleobotanika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799b83d4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie kopalnego zapisu historii ewolucyjnej roślin, głównych wydarzeń w ewolucji roślin, roślinności
w poszczególnych epokach geologicznych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zastosowania
biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w oparciu o rośliny kopalne. Nabycie umiejętności
stosowania podstawowych metod badawczych używanych w paleobotanice do opisu i interpretacji roślin
kopalnych.

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 opisuje główne linie ewolucyjne roślin
od prekambru po holocen z uwzględnieniem grup
wymarłych. • Student umie wytłumaczyć znaczenie
przystosowawcze cech budowy morfologicznej
i anatomicznej kopalnych roślin. • Student omawia
stan zbadania i poznania różnych grup roślin
kopalnych w kraju i za granicą. • Student umie
wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody
badawcze stosowane w paleobotanice.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo
najczęściej spotykane skamieniałości roślinne,
na podstawie ich budowy morfologicznej
i anatomicznej potraﬁ wyciągnąć wnioski
paleoekologiczne i ewolucyjne.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład:

1.

Sylabusy

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia w ewolucji roślin.
Charakterystyka głównych grup roślin kopalnych. Budowa anatomiczna i
morfologiczna najlepiej poznanych roślin kopalnych, w tym form przejściowych.
W1, U1
Roślinność w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na
tle zjawisk w nich zachodzących. Terrestrializacja. Podstawowe zagadnienia
zastosowania biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w
oparciu o rośliny kopalne.
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Ćwiczenia:
Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym
oryginalnym materiale skamieniałości. Podstawowe metody badawcze używane w
paleobotanice do badania, opisu i interpretacji roślin kopalnych. Ćwiczenia
praktyczne w identyﬁkacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie
zachowanej morfologii i anatomii.

2.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru
obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów, wykonania opisu
rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
skamieniałości roślin. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa
okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność
systematyczną okazów, wypisać cechy, które pozwoliły na ich
zidentyﬁkowanie, podać ich charakterystykę paleobotaniczną. Do
zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie
przynajmniej jednej skamieniałości. Sumarycznie wymagane jest
uzyskanie minimum 60% punktów z testu i części praktycznej.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy
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Apomiksja u roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87990b8c0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie mechanizmów apomiktycznego sposobu rozmnażania roślin.

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 mechanizmy generatywnego
i apomiktycznego rozmnażania roślin
okrytozalążkowych; zna współczesne kierunki
i metody badań w zakresie apomiksji; rozumie
znaczenie apomiksji w ewolucji i w praktyce
hodowlanej

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W08

prezentacja, zaliczenie

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim; potraﬁ
wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji; potraﬁ wyciągać uzasadnione wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretowania złożoności zjawisk i procesów
biologicznych; do korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej; do aktualizowania wiedzy
biologicznej i informacji o jej praktycznych
zastosowaniach

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

konwersatorium

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykład: zakres znaczenia terminu apomiksja w botanice; występownie apomiksji
u roślin; elementarne procesy apomiktyczne i formy rozmnażania apomiktycznego
u roslin okrytonasiennych; metody badania apomiksji; podłoże genetyczne i
W1, U1, K1
kontrola molekularna apomiksji; znaczenie apomiksji w ewolucji i w hodowli roślin.
Konwersatorium: wspólczesna problematyka i kierunki badań w zakresie
apomiksji.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne obejmujące krótkie pytania otwarte, uzupełnienie
tekstu, opis rycin. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum
51 % punktów.

wykład

zaliczenie

konwersatorium

Przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej na temat
procesów związanych z bezpłciowym formowaniem nasion
prezentacja, zaliczenie
przygotowanej na podstawie wskazanej literatury i aktywny udział w
dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu embriologii roślin.

Sylabusy
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Anatomia funkcjonalna układu ruchu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799087e14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań wpływu różnej formy aktywności człowieka
na budowę i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

deﬁniuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu
budowy kości i przystosowania się kształtu kości
do zmienionych warunków obciążeniowych

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

potraﬁ scharakteryzować zaangażowanie oraz
unerwienie mięśni podczas wykonywania różnych
czynności ruchowych związanych z behawiorem
człowieka.

BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zna metodykę analizy wyznaczników stresu
mięśniowo-szkieletowego stosowaną do rekonstrukcji
aktywności człowieka.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazuje przyczepy mięśniowe wybranych mięśni
kończyny górnej i dolnej posługując się nazewnictwem
polskim i łacińskim

BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznaje urazy i wybrane patologie widoczne
na materiale kostnym.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

przeprowadza rekonstrukcję budowy ciała
na podstawie analizy masywności kośćca.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadza rekonstrukcję aktywności człowieka
w oparciu o wyznaczniki stresu mięśniowoszkieletowego związaną m.in. z dominacją kończyny
czy wykonywaniem danego zawodu.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

ćwiczenia

5

przygotowanie do ćwiczeń

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

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.

Przystosowanie budowy kości do różnych form obciążeń stawów i mięśni (m.in.
modeling/remodelig kostny; prawo Wolﬀa)

W1, W2, W3

2.

Charakterystyka oraz forma zaangażowania mięśni podczas wykonywania różnych
W1, W2, W3
czynności ruchowych

Sylabusy
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3.

Rekonstrukcja aktywności dziennej i obciążeniowej u współczesnych i
subfosylnych populacji ludzkich na postawie badania wyznaczników stresu
mięśniowo-szkieletowego

W1, W2, W3

4.

Zróżnicowanie budowy i działania elementów układu ruchu ze względu na różne
formy aktywności człowieka

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

5.

Odtworzenie konstytucji ciała na podstawie badania masywności kośćca

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

6.

Analiza efektu działania różnego rodzaju obciążeń na budowę i funkcję kości i
mięśni (m.in. związanych z pracą czy uprawianiem sportu wyczynowego)

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

7.

Rozpoznawanie wybranych typów urazów i chorób w obrębie układu mięśniowoszkieletowego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie będzie odbywać poprzez egzamin w formie pytań otwartych i
testowych (będzie odbywać się po zakończeniu wszystkich zająć).
Student powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby
punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna (zależna od liczby pytań) i
będzie podawana do wiadomości studentów w każdym roku
zaliczenie na ocenę
akademickim. Podstawą do zaliczenia modułu jest pozytywna ocena ze
wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa (wpisywana w USOS) jest średnią
arytmetyczną z ocen otrzymywanych z trzech kolokwiów praktycznych i
jednego kolokwium teoretycznego. W przypadku nie zaliczenia któregoś z
kolokwium należy zdać go powtórnie w terminie wyznaczonym przez
koordynatora.

ćwiczenia

3 kolokwia praktyczne – rozpoznawanie zaznaczonych przyczepów
zaliczenie na ocenę mięśniowych na kościach (nazewnictwo polskie i łacińskie) oraz patologii
kości

Sylabusy
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Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5cb87998a1ec5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami płci, rozmnażania płciowego, różnorodności systemów determinacji płci,
mechanizmami kierującymi rozwojem gonad i rozwojem płciowym oraz zaburzeniami rozwoju płciowego
i mechanizmami gametogenezy.

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 czym jest płeć i jakie korzyści płyną
z rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

student wie czym różni się proces płciowy
od rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

student wie z czego wynika różnorodność genetyczna.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

student zna hipotezy tłumaczące powszechność
występowania rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

student zna kwestie dotyczące powstania płci oraz
wskazuje najważniejsze wydarzenia w ewolucji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

student rozumie różnice pomiędzy typami płciowymi
a płcią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W7

student zna najpierwotniejsze przejawy płciowości.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W8

student zna zagadnienia dotyczące rozmnażania, płci
i determinacji płci u grzybów, pierwotniaków i glonów,
oraz roślin.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W9

student wie czym jest determinacja płci i potraﬁ
odróżnić ją od płciowego różnicowania.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W10

student zna i szczegółowo opisuje genetyczne
i środowiskowe systemy determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W11

student wie czym są chromosomy płciowe, jak
powstają i jak ewoluują; zna różnorodność
chromosomów płci u zwierząt i roślin.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W12

student wie jak powstają komórki linii płciowej i jakie
mechanizmy regulują ich różnicowanie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W13

student zna mechanizmy oo- i spermatogenezy, oraz
procesy prowadzące do kształtowania się gamet
żeńskich i męskich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W14

student zna różnorodność morfologiczną gamet oraz
zna związek morfologii gamet ze sposobami
zapłodnienia.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W15

student zna molekularne mechanizmy odpowiedzialne
za kształtowanie się struktury jąder i jajników, oraz
pozostałych elementów układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W16

student zna główne geny determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W17

student zna różnice między budową męskiego
i żeńskiego układu rozrodczego, oraz zna mechanizmy
płciowego różnicowania się układu rozrodczego
i pozostałych układów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W18

student zna struktury szczątkowe występujące
w obrębie układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W19

student zna podstawowe zaburzenia determinacji płci
ludzi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W20

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego; potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej, a także
zna konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw
autorskich.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

BIO_K2_U02

zaliczenie

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie
genetyki, histologii i anatomii, a także procesów
rozwoju i determinacji płci w języku polskim
i angielskim.

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

BIO_K2_U04

zaliczenie

U4

krytycznie konfrontować informacje z zakresu biologii
rozwoju pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciągać uzasadnione wnioski.

BIO_K2_U08

zaliczenie

U5

występować publicznie w języku polskim, prezentując
zagadnienia dotyczące wiadomości szczegółowych
z zakresu biologii rozwoju.

BIO_K2_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretowania złożoności zjawisk i procesów
biologicznych.

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób.

BIO_K2_K02

zaliczenie

K3

korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych.

BIO_K2_K09

zaliczenie

K4

aktualizacji wiedzy biologicznej i informacji o jej
praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K11

zaliczenie

K5

wykorzystywania dostępnych baz danych informacji
naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego.

BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

6

ćwiczenia

2

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie do egzaminu

16

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.

Płeć i rozmnażanie płciowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Powstanie i ewolucja płci

W1, W10, W11, W3, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

3.

Determinacja płci

W10, W11, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Powstawanie i różnicowanie komórek germinalnych

W12, W13, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Mechanizmy rozwoju gonad i układu rozrodczego

W15, W16, W17, W18,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Zaburzenia rozwoju płciowego u ludzi

W16, W19, W20, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

7.

Spermato- i oogeneza, różnorodność morfologiczna gamet

W13, W14, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach; Test jednokrotnego wyboru z 5
odpowiedzi: 30 pytań oraz pytania otwarte: 5-10 pytań

konwersatorium

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Sylabusy

159 / 638

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach. Ukończenie kursu Genetyka.

Sylabusy

160 / 638

Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67bae84fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami biogeograﬁi odnoszącymi się do obszarów
wyspowych w znaczeniu geograﬁcznym jak i ekologicznym. Zrozumienie przez niego działanie głównych
czynników ekologicznych i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym
wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe.
Poznanie głównych sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości
dyspersji organizmów. Zapoznanie się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji
międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumienie podstaw ewolucyjnych takich zjawisk jak karłowatość,
gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które
stanowią przykłady tych procesów.

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

główne zagadnienia biogeograﬁi. Rozumie działanie
głównych czynników ekologicznych
i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp
kontynentalnych i oceanicznych, w korelacje
obszarowo-gatunkowe. Zna główne sposoby dyspersji
pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich
wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zna
metody biogeograﬁi opisowej i analitycznej. Rozumie
podstawy ewolucyjne głównych zjawisk mających
miejsce na wyspach.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K01, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać specjalistyczną z zakresu biogeograﬁi
wysp wiedzę konieczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich
wniosków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania istotności posiadanej wiedzy z zakresu
rozmieszczenia organizmów na wyspach w celu
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych
i społecznych; dostrzega, na czym polega rzetelność
w prowadzeniu badań z wykorzystaniem poznanych
metod analitycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Deﬁnicja i zakres biogeograﬁi; biogeograﬁa ekologiczna i historyczna, opisowa i
analityczna, ﬁtogeograﬁa i zoogeograﬁa; biogeograﬁa wysp, zakres i metody
analityczne; deﬁnicja wyspy z punktu widzenia ekologicznego i geograﬁcznego;
różne rodzaje wysp, kontynentalne (przykłady), rafowe (przykłady), wulkaniczne
(przykłady), inne (przykłady), sztuczne; wyspy jeziorne, powstawanie wysp; zarysy
tektoniki płyt i dryfu kontynentów; historia geologiczna wybranych wysp
(Madagaskar, Nowa Zelandia, Hawaje); wulkanizm na wyspach; powstawanie raf
koralowych; zasoby wodne; początkowe badania nad biogeograﬁą wysp: Darwin
na Galapagos, Wallace na Molikach; teoria biogeograﬁi wysp Wilsona i
MacArthura; krzywe imigracji i ekstynkcji, efekt celu, efekt ratunkowy, kładki,
równowaga faunistyczna; sposoby dyspersji na wyspy, pokonywanie barier
długodystansowych; procesy imigracji, biochoria i hydrochoria, przykłady; udział
człowieka w dyspersji; ekologia wysp, nasycenie siedliskowe; wymiana
gatunkowa, konkurencja o niszę ekologiczną, konkurencyjne wypieranie; proces
relaksacji; obecne i dawne wymieranie, przegląd form wymarłych; specjacja na
wyspach, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, radiacja adaptacyjna,
przystosowania ﬁzjologiczne i behawioralne; formy olbrzymie i karłowate,
brachypteryczność, dobór naturalny, podstawy ewolucyjne, różne hipotezy,
W1, U1, K1
przykłady (ssaki, ptaki, bezkręgowce); przykład zięb Darwina. metody mierzenia
różnorodności ekologicznej; bioróżnorodność na wyspach, miary i wskaźniki
różnorodności; zależność od obszaru i odległości od kontynentu; ubóstwo
biotyczne wysp, endemity na wyspach, przykłady paleo i neoendemitów; przegląd
najbardziej interesujących wysp wulkanicznych: Galapagos,Święta Helena,
Reunion i Mauritius; geograﬁa, położenie, fauna i ﬂora; przykład wysp Świętego
Tomasza i Książęcej jako naturalnych laboratoriów; przegląd najbardziej
interesujących wysp dryfowych (Nowa Kaledonia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia),
wyspy koralowe Pacyﬁku, Korsyka i inne wyspy akwenu Morza Śródziemnego,
geograﬁa i historia w Plejstocenie; ﬂora i fauna; biogeograﬁa wysp na obszarach
kontynentalnych, obszary górskie, wymieranie, kolonizacje; wyspy ekologiczne,
dyspersja długodystansowa nad obszarami lądowymi niezdatnymi do
zamieszkania; dyspersja przez korytarze ekologiczne; powolna penetracja;
przykład gór stołowych obszaru Pantepuy; wyspy w badaniach ﬁlogeograﬁcznych;
metody analityczne omówione na konkretnych przykładach; ochrona środowisk
wyspowych; obszary priorytetowe, hotspoty bioróżnorodności; zagrożenie
gatunkami egzotycznymi i działalności człowieka; akty prawne, niektóre
szczególnie interesujące wyspy z punktu widzenia ochrony środowiska.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane
uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych
zaliczenie pisemne
od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu
związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka angielskiego, obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Anatomia porównawcza kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87990a023e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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

budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie
narządów. Student zna tło historyczne rozwoju
anatomii porównawczej kręgowców i stosowanych
w niej technik badawczych oraz ma pogłębioną wiedzę
z zakresu anatomii porównawczej kręgowców

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

stosować terminologię anatomiczną
kręgowców.Student potraﬁ zaprezentować zmiany
ewolucyjne narządów u kręgowców.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych związanych
z anatomią porównawczą kręgowców. Absolwent jest
gotów do przestrzegania zasad etycznych przy
sekcjonowaniu zwierząt i potrzeby
aktualizowania/poszerzania swojej wiedzy z zakresu
budowy anatomicznej kręgowców (na różnych
poziomach).

K1

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

20

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje budowę i funkcje narządów kręgowców z uwzględnieniem ich
zmian w ﬁlogenezie. Omawiane są między innymi budowa skóry i jej pochodne,
szkielet, układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny, nerwowy, narządy zmysłów.
Tematyka ćwiczeń jest w znacznej mierze praktycznym uzupełnieniem wykładów,
gdzie demonstrowane są preparaty do omawianych aktualnie problemów.
Ćwiczenia obejmują również zajęcia z preparowania narządów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie wykładu: warunkiem uzyskania dopuszczenia do zaliczenia jest
zaliczenie ćwiczeń. Termin zaliczenia wykładu podawany jest na ostatnim
wykładzie. Zaliczenie wykładu na ocenę pozytywną to uzyskanie 55% pkt
Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje 1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3 oceny
z zaliczenia wykładów.

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceniania ciągłego (ustnego)
zaliczenie na ocenę oraz kolokwium zaliczeniowego z preparatów omawianych na
ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu Zoologia kręgowców

Sylabusy
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Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb879906be2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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 opisuje budowę i funkcjonowanie komórek
nerwowych oraz rozumie zależności funkcjonalne
między nimi i na poziomie organizmu, wykazuje
znajomość podstawowych kategorii pojęciowych
i terminologii związanej z ośrodkowym układem
nerwowym.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

opisać bodwę i funkcję komórki nerowej. Nazwać
poszczególne części mózgu ssaków. Opisać funkcje
poszczególnych części mózgu.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie,
jest świadom potrzeby planowania i wykazuje
odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej
BIO_K2_K01, BIO_K2_K06
i osobistej, jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt,
bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie
postępować w stanach zagrożenia.

K1

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Anatomia układu nerwowego. Komórka nerwowa. Łuk odruchowy. Budowa i
czynności
układów somatosensorycznych. Układy ruchowe i zaburzenia ich działania. Kora
mózgowa i układ wzgórzowo-korowy. Wzrok i słuch. Układ siatkowaty, sen,
czuwanie.
Układ limbiczny, procesy emocjonalne. Autonomiczny układ nerwowy.
Homeostaza.
Specjalizacja półkul mózgowych. Ośrodki mowy, afazja. Uczenie się i pamięć.
Uszkodzenia mózgu. Zaburzenia wyższych czynności psychicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Student opanował wiedzę przekazywaną w czasie wykładów i ćwiczeń
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student potraﬁ zintegrować wiedzę nabywaną na każdych ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Podstawy biologii nowotworów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.250.5ca7569788105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie procesów zachodzących w komórce oraz jej mikrośrodowisku prowadzących do rozwoju i progresji
nowotworu.

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 opisuje molekularne podstawy procesu
nowotworzenia i wyjaśnia ich regulację na poziomie
komórkowym i tkankowym. Przewiduje i rozumie
skutki zaburzeń genetycznych oraz wpływ czynników
epigenetycznych na proces nowotworzenia. Rozumie
znaczenie roli onkogenów i genów supresorowych
w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. Rozumie
znaczenie czynników transkrypcyjnych, czynników
wzrostu, białek adhezyjnych oraz metaloproteinaz
w procesie angiogenezy, przejściu epitelialnomezenchymalnym, kaskadzie przerzutowania
i zasiedlaniu odległej niszy. Deﬁniuje podstawowe
czynniki ryzyka chorób nowotworowych, zna
podstawową nomenklaturę dotyczącą nowotworów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie analizować, przetwarzać i wyciągać
wnioski dotyczące wyników opublikowanych badań
naukowych niezależnych grup badawczych. Wyżej
wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub
w zespole.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nieustannego uzupełniania
i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem
onkologii.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład: Podstawowe zaburzenia prowadzące do powstania nowotworu, cechy
komórek nowotworowych, klonalny rozwój nowotworu, nowotwory łagodne i
złośliwe, rola białek kodowanych przez onkogeny (ras, p53) w regulacji cyklu
komórkowego i apoptozy, onkogeny wirusowe, geny supresorowe,
neoangiogeneza, inwazja, metastaza, markery nowotworowe, czynniki ryzyka,
metody leczenia nowotworów. Konwersatorium: Przygotowanie i moderowanie
dyskusji na podstawie specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące
problematyki biologii nowotworów.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- warunek dopuszczenia do testu zaliczeniowego: uprzednie zaliczenie
konwersatorium - forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru, zdania
prawda/fałsz. Student powinien znać genetyczne podłoże chorób
nowotworowych (znajomość pojęć: karcynogen, ksenobiotyk, inicjator
karcynogenezy, promotor karcynogenezy, protoonkogen, onkogen,
onkogen wirusowy, gen supresorowy, skutki działania promieniowania
jonizującego i nadﬁoloetowego na DNA, mechanizmy naprawcze),
umieć wymienić cechy komórki nowotworowej oraz nowotworowej
komórki macierzystej, umieć wskazać różnice między nowotworem
łagodnym a złośliwym, znać konsekwencje zaburzeń regulacji cyklu
komórkowego oraz apoptozy (punkty kontrolne, rola białek p53, p21,
Rb, INK4), mieć wiedzę na temat podłoża braku obrony
immunologicznej przeciw nowotworom, znać przebieg angiogenezy,
inwazji i tworzenia przerzutów, znać standardowe metody
diagnostyczne oraz terapeutyczne stosowane w onkologii - warunki
zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu

prezentacja, zaliczenie

- przygotowanie przez studenta kilku zagadnień dotyczących biologii
nowotworów będących kanwą do dyskusji ukierunkowanej na
określoną problematykę na forum grupy - umiejętność oraz
zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji, prezentacji
wyników, opinii, stanowiska na dany temat - aktywny udział w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach, obecność na konwersatoriach jest obowiązkowa (brak
nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli nieobecność usprawiedliwiona jest zwolnieniem lekarskim - to nie więcej niż 25%
czasu trwania konwersatorium)

Sylabusy
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Naukowe podstawy ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cab067cf1263.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, konwersatorium: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie historycznych i współczesnych zagadnie ochrony przyrody.

C2

Poznanie podstaw prawnych i organizacyjnych, celów i form ochrony przyrody.

C3

Poznanie zagadnień różnorodności biologicznej i obcych gatunków inwazyjnych.

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

poznanie podstaw prawnych i organizacyjnych, celów
i form ochrony przyrody.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

poznanie historycznych i współczesnych zagadnien
ochrony przyrody.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

poznanie zagadnień różnorodności biologicznej
i obcych gatunków inwazyjnych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i rozumieć literaturę z zakresu ochrony
przyrody w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02

esej

U2

krytycznie analizować informację mającą odniesienie
do ochrony przyrody z literatury naukowej, internetu,
a szczególnie dostępnej w masowych mediach

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwej interpretacji złożonych problemów ochrony
przyrody.

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne

K2

systematycznego zapoznawania się z czasopismami
naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla
studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy

BIO_K2_K02, BIO_K2_K11

esej

K3

korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

konwersatorium

12

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie referatu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona przyrody w aspekcie historycznym i współcześnie

W2, U1, K1

2.

Zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej oraz najważniejsze dla nich zagrożenia

W2, W3, U2, K1, K3

3.

Podstawy prawne i organizacyjne ochrony przyrody w Polsce, formy ochrony
przyrody, sieć Natura 2000

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Metody ochrony populacji, czerwone księgi, różnorodność biologiczna, inwazyjne
gatunki obce. trwały rozwój.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Uzyskanie co najmniej 56% punktów z całkowitej liczby wszystkich
punktów.

konwersatorium

esej

Pozytywnie oceniony esej na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Antropologia molekularna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.620648a7217c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10, konwersatorium: 29, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką zastosowania metod genomicznych w antropologii

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wyjaśniania kluczowych problemów antropologicznych poprzez zastosowanie
genomiki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

176 / 638

W1

Zróżnicowanie genetyczne pradziejowych,
historycznych i współczesnych populacji ludzkich

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Metody badań w antropologii molekularnej i zasady
interpretacji wyników

BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Określić cechy fenotypowe człowieka z zastosowaniem
standryzowanych metod antroposkopijnych
BIO_K2_U01
i antropometrycznych

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Zabezpieczyć material genetyczny do badań

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

Dokonać wyboru metod analiz adekwatnych
do rozwiązania problemu badawczego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

W oparciu o najnowszą literaturę naukową
scharakteryzować aktualne problemy badawcze
w antropologii molekularnej

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

10

konwersatorium

29

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

177 / 638

1.

Dziedziczenie fenotypu ﬁzycznego. Geny i ewolucja fenotypu. Markery genetyczne
i ich wykorzystanie w badaniach nad ewolucją człowieka. Pochodzenie i historia
W1, W2
ewolucyjna człowieka współczesnego.

2.

Zbieranie informacji o fenotypie ﬁzycznym. Izolacja DNA z współczesnych próbek
badawczych. Analiza markerów genetycznych użytecznych w badaniach nad
predykcją cech fenotypowych.

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Badania nad odziedziczalnością i predykcją cech fenotypu ﬁzycznego. Działanie
predyktorów genetycznych i epigenetycznych. Badanie archaicznego DNA. Geny i
kultura.

W1, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział

konwersatorium

zaliczenie

prezentacja

wykład

zaliczenie na ocenę

min 51% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z Genetyki ogólnej

Sylabusy

178 / 638

Biologia rozwoju człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87990d1e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizm zapłodnienia u człowieka

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

179 / 638

W2

główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

sposób formowania błon płodowych oraz
funkcjonowania łożyska

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W4

sposób powstawania układów narządów

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W5

przebieg oogenezy oraz spermatogenezy

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

konwersatorium

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

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.

Wykład: Przebieg ciąży: okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy, ciąże
mnogie, diagnostyka prenatalna; etapy rozwoju zarodkowego człowieka:
bruzdkowanie,
gastrulacja; powstawanie i funkcje błon płodowych oraz łożyska; rozwój układów:
nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego,
wydalniczego; rozwój kończyn; budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i
spermatogenezy; proces zapłodnienia.

W1, W2, W3, W4, W5

2.

Konwersatoria: znaczenie czynników teratogennych w rozwoju człowieka, wady
rozwojowe i ich przyczyny

U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% punktów.

konwersatorium

prezentacja

przedstawienie przez studenta prezentacji na temat wpływu czynników
teratogennych na rozwój człowieka oraz przyczyn powstawania wad
rozwojowych, aktywny udział w dyskusji

Sylabusy

181 / 638

Paleobotanika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cb8799b83d4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie kopalnego zapisu historii ewolucyjnej roślin, głównych wydarzeń w ewolucji roślin, roślinności
w poszczególnych epokach geologicznych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zastosowania
biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w oparciu o rośliny kopalne. Nabycie umiejętności
stosowania podstawowych metod badawczych używanych w paleobotanice do opisu i interpretacji roślin
kopalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

182 / 638

W1

• Student opisuje główne linie ewolucyjne roślin
od prekambru po holocen z uwzględnieniem grup
wymarłych. • Student umie wytłumaczyć znaczenie
przystosowawcze cech budowy morfologicznej
i anatomicznej kopalnych roślin. • Student omawia
stan zbadania i poznania różnych grup roślin
kopalnych w kraju i za granicą. • Student umie
wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody
badawcze stosowane w paleobotanice.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo
najczęściej spotykane skamieniałości roślinne,
na podstawie ich budowy morfologicznej
i anatomicznej potraﬁ wyciągnąć wnioski
paleoekologiczne i ewolucyjne.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład:

1.

Sylabusy

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia w ewolucji roślin.
Charakterystyka głównych grup roślin kopalnych. Budowa anatomiczna i
morfologiczna najlepiej poznanych roślin kopalnych, w tym form przejściowych.
W1, U1
Roślinność w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na
tle zjawisk w nich zachodzących. Terrestrializacja. Podstawowe zagadnienia
zastosowania biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w
oparciu o rośliny kopalne.

183 / 638

Ćwiczenia:
Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym
oryginalnym materiale skamieniałości. Podstawowe metody badawcze używane w
paleobotanice do badania, opisu i interpretacji roślin kopalnych. Ćwiczenia
praktyczne w identyﬁkacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie
zachowanej morfologii i anatomii.

2.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru
obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów, wykonania opisu
rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
skamieniałości roślin. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa
okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność
systematyczną okazów, wypisać cechy, które pozwoliły na ich
zidentyﬁkowanie, podać ich charakterystykę paleobotaniczną. Do
zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie
przynajmniej jednej skamieniałości. Sumarycznie wymagane jest
uzyskanie minimum 60% punktów z testu i części praktycznej.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy
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Apomiksja u roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87990b8c0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie mechanizmów apomiktycznego szlaku rozmnażania roślin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

185 / 638

W1

podstawowe mechanizmy generatywnego
i apomiktycznego rozmnażania roślin
okrytozalążkowych; zna współczesne kierunki
i metody badań w zakresie apomiksji; rozumie
znaczenie apomiksji w ewolucji i w praktyce
hodowlanej

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim; potraﬁ
wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji; potraﬁ wyciągać uzasadnione wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretowania złożoności zjawisk i procesów
biologicznych; do korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej; do aktualizowania wiedzy
biologicznej i informacji o jej praktycznych
zastosowaniach

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

konwersatorium

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

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.

1.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład: zakres znaczenia terminu apomiksja w botanice; występowanie apomiksji
u roślin; elementarne procesy apomiktyczne i formy apomiktycznego rozmnażania
u roślin okrytonasiennych; metody badania apomiksji; podłoże genetyczne i
kontrola molekularna apomiksji; znaczenie apomiksji w ewolucji i w hodowli roślin.
W1, U1, K1
Konwersatorium: współczesna problematyka i kierunki badań w zakresie
apomiksji.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie pisemne obejmujące krótkie pytania otwarte, uzupełnienie
zaliczenie na ocenę tekstu, opis rycin. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 51 %
punktów.

konwersatorium

prezentacja

Przedstawienie przez studenta prezentacji multimedialnej na temat
procesów związanych z bezpłciowym formowaniem nasion przygotowanej
na podstawie wskazanej literatury oraz aktywny udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu embriologii roślin.

Sylabusy

187 / 638

Choroby o podłożu endokrynnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca75697760fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące nieprawidłowego działania
hormonów i efektów zaburzeń w funkcjonowaniu układu endokrynnego.

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 interpretuje złożoność procesów i zjawisk
związanych z funkcjonowaniem hormonów, ma
pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk
biologicznych opisujących procesy endokrynne
w prawidłowo działającym układzie oraz w stanach
patologicznych, korzysta z najnowszych publikacji
polecanych przez prowadzącego wykład, zna zasady
planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze
stosowane w endokrynologii oraz przy badaniu
czynników zaburzających procesy endokrynne

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K08, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej
oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Układ gruczołów wydzielania wewnętrznego, mechanizm działania hormonów,
rodzaje działania hormonów, ekspresja genów istotnych w endokrynologii,
transport, metabolizm i eliminacja hormonów,

W1, U1, K1

2.

Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, zespoły oporności na
działanie hormonów, autoimmunologiczne zespoły niedoczynności
wielogruczołowej, choroby przysadki i podwzgórza, zaburzenia wzrostu, choroby
tarczycy, choroby metaboliczne kości, zaburzenia metabolizmu hormonów
nadnerczowych, nadciśnienie na tle zaburzeń endokrynnych,

W1, U1, K1

3.

Zaburzenia czynności gonad, zaburzenia w układzie endokrynnym a ciąża,

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Peptydy regulatorowe jelita, cukrzyca, zaburzenia metabolizmu lipoprotein,

W1, U1, K1

5.

Hormony a nowotwory, nowotwory neuroendokrynne, endokrynologia wieku
starczego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny z opanowanej wiedzy (test wyboru, uzupełnianie
brakujących wyrażeń itp)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Sylabusy
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Szata roślinna Ziemi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cb8799e04f9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel 1: Przekaz wiedzy dotyczącej zróżnicowania szaty roślinnej Ziemi

C2

Cel 2: Przekaz wiedzy dotyczącej źródeł zagrożeń różnorodności biologicznej Ziemi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy i mechanizmy warunkujące zróżnicowanie
szaty roślinnej Ziemi

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

główne czynniki zagrożenia różnorodności biologicznej
Ziemi

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać główne czynniki zagrożenia szaty roślinnej
Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

ocenić wpływ człowieka na szatę roślinną Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K11, BIO_K2_K12

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do dyskusji i działań
praktycznych dotyczących ochrony zasobów
roślinnych w skali regionalnej i globalnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Ekologiczne i klimatyczne uwarunkowania stref roślinno-klimatycznych Ziemi

W1

2.

Zróżnicowanie biologiczne biomów roślinnych Ziemi

W1

3.

Czynniki zagrożenia różnorodności szaty roślinnej Ziemi

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość treści wykładów i materiałów dydaktycznych. Wybór
tematu raportu w konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Biologia rozwoju człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87990d1e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizm zapłodnienia u człowieka

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne
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W2

główne etapy rozwoju zarodkowego człowieka

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

sposób formowania błon płodowych oraz
funkcjonowania łożyska

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W4

sposób powstawania układów narządów

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W5

przebieg oogenezy oraz spermatogenezy

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

konwersatorium

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

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.

Wykład:
Przebieg ciąży: okres przedzarodkowy, zarodkowy i płodowy, ciąże mnogie,
diagnostyka prenatalna; etapy rozwoju zarodkowego człowieka: bruzdkowanie,
gastrulacja; powstawanie i funkcje błon płodowych oraz łożyska; rozwój układów:
nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, szkieletowego, pokarmowego,
wydalniczego; rozwój kończyn; budowa jajnika i jądra, przebieg oogenezy i
spermatogenezy; proces zapłodnienia.

W1, W2, W3, W4, W5

Sylabusy
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Konwersatoria:
znaczenie czynników teratogennych w rozwoju człowieka, wady rozwojowe i ich
przyczyny

2.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% punktów.

prezentacja

Przedstawienie przez studenta prezentacji na temat wpływu czynników
teratogennych na rozwój człowieka oraz przyczyn powstawania wad
rozwojowych; aktywny udział w dyskusji; obowiązkowa obecność na
zajęciach konwersatoryjnych
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Ecology of fungi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cac67bae51d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 4, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course will provide basic information on general biology of fungi and their lifestyles. On the contrary to basic
Mycology courses that are obligatory for students it will not focus on fungal taxonomy but rather understanding
of diverse strategies that can lead to ecosystem functioning.

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

znajomość charakterystyki poszczególnych grup
grzybów oraz ich znaczenia w środowisku,
podstawowych technik badawczych ekologii grzybów;
znaczenia grzybów w wybranych siedliskach oraz
powiązań z innymi organizmami.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnianie i charakterystyka grup grzybów;
przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych
siedliskach; umiejętność izolacji grzybów i utrzymania
kultur mikroorganizmów, oceny tolerancji i oporności
grzybów względem czynników abiotycznych;
umiejętność zademonstrowania i opisu zjawiska
sukcesji na odchodach oraz na żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność do samodzielnego wykonywania
powierzonych zadań, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania przy prowadzonych
eksperymentach, świadomość pozytywnego
i negatywnego wpływu grzybów na człowieka
i środowisko.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

4

ćwiczenia

6

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

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 zagadnień związanych z ekologią grzybów endoﬁtowych,
saprobowych i pasożytniczych, z występowaniem grzybów, możliwością
wykorzystania ich w różnorodnych badaniach naukowych oraz ich wpływu na
człowieka, poznanie metod hodowli laboratoryjnych różnych grup grzybów jak
również metod oceny liczebności zarodników grzybów w powietrzu wewnątrz i na
zewnątrz budynków, zagadnienia związane z sukcesją grzybów na różnego typu
podłożach, problem toksyn grzybowych oraz związki grzybów ze zwierzętami
(zwłaszcza owadami).

W1, U1, K1

2.

Prezentacje wybranych prac naukowych dotyczących zagadnienia
przedstawionego w czasie wykładu, dyskusja.

W1, K1

3.

Izolacja i hodowla grzybów, badania konkurencji mikroorganizmów, metody oceny
tolerancji i oporności na metale ciężkie; hodowla grzybów na ekskrementach,
drewnie i żywności, endoﬁty roślinne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę Znajomość materiału z wykładów.

konwersatorium

prezentacja

Jakość prezentacji studenckich w czasie seminariów.

ćwiczenia

zaliczenie

Stopień poznania praktycznych metod na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.250.5cac67baf05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia terenowe: 10, ćwiczenia: 6, pracownia
komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora

C2

Poznanie ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych

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 i opisuje gatunki należące
do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich
przystosowania do zróżnicowanych warunków
środowiskowych.

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

Student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji i ekologii Carnivora.

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

student identyﬁkuje zagrożenia dla ssaków
drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych
gatunków

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student zna i wykorzystuje metody służące do badań
ssaków drapieżnych w terenie

BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

Student dokonuje analizy diety drapieżnika

BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

Student wie, jak napisać raport naukowy w języku
angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych

BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student planuje pracę zespołu rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

BIO_K2_K04

raport, zaliczenie

K2

Student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

BIO_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K3

student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
poprzez czytanie czasopism naukowych
i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych,
uznanych źródeł informacji naukowej

BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia terenowe

10

ćwiczenia

6

pracownia komputerowa

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

konsultacje

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu
Carnivora,
- co oznacza termin „drapieżnik”?
- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,
- problemy koegzystencji z człowiekiem,
- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych

W1, W2, W3, U3, K3

2.

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków
- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych
- metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz
zbioru materiału badawczego w terenie

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach
rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu
Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potraﬁ opisać
przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując
odpowiednie przykłady; potraﬁ opisać sposoby komunikacji wśród
wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy
zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; zna i
potraﬁ opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony
wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie. Forma egzaminu:
egzamin pisemny z zakresu wykładów i ćwiczeń składający się z dwóch
części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do
uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa
zaliczenie pisemne tematy. Warunki dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z kursu:
Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich
ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu
(minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie oraz przekazanie
wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie
pozytywnej oceny z kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% ze
wszystkich komponentów. Udział procentowy komponentów cząstkowych
końcowego zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak nieobecności, praca w
grupie - 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie pisemne - 65% Aktywne
uczestnictwo w zajęciach: za udział podczas wykładów będą przyznawane
punkty. Obecność na wykładach jest wskazana. Za aktywność podczas
wykładów oraz brak nieobecności będą przyznane punkty przez
prowadzącego. Przyznane punkty będą stanowiły 10% oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

ćwiczenia

pracownia komputerowa

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Jednodniowa wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego, wraz z
pracownikiem Parku przejście wzdłuż wyznaczonej trasy. Poznanie
podstawowych informacji o Parku, głównych typów siedliskowych, ﬂory i
fauny, rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków w tym
drapieżników. Podczas zajęć będą dyskutowane zależności
międzygatunkowe (drapieżnik – oﬁara), sposoby zarządzania terenem
objętym ochroną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne – poznanie metod służących do analizy diety
drapieżników, nauka identyﬁkacji materiału referencyjnego (materiał
kostny, preparaty mikroskopowe). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

raport, zaliczenie

Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat
diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli
przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej,
indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy
skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas
ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu
pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie
musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez
prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych,
podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu
zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń. Za raport zostaną
przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie
raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i
stanowi warunek przystąpienia do egzaminu pisemnego. Udział i
zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu - punkty będą
przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma
średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły
5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest
obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy z ekologii, znajomość j. angielskiego na poziomie B1; obowiązkowa obecność na zajęciach
praktycznych z kursu

Sylabusy
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Choroby o podłożu endokrynnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca75697760fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące nieprawidłowego działania
hormonów i efektów zaburzeń w funkcjonowaniu układu endokrynnego.

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 interpretuje złożoność procesów i zjawisk
związanych z funkcjonowaniem hormonów, ma
pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk
biologicznych opisujących procesy endokrynne
w prawidłowo działającym układzie oraz w stanach
patologicznych, korzysta z najnowszych publikacji
polecanych przez prowadzącego wykład, zna zasady
planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze
stosowane w endokrynologii oraz przy badaniu
czynników zaburzających procesy endokrynne

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K08, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej
oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Układ gruczołów wydzielania wewnętrznego, mechanizm działania hormonów,
rodzaje działania hormonów, ekspresja genów istotnych w endokrynologii,
transport, metabolizm i eliminacja hormonów,

W1, U1, K1

2.

Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, zespoły oporności na
działanie hormonów, autoimmunologiczne zespoły niedoczynności
wielogruczołowej, choroby przysadki i podwzgórza, zaburzenia wzrostu, choroby
tarczycy, choroby metaboliczne kości, zaburzenia metabolizmu hormonów
nadnerczowych, nadciśnienie na tle zaburzeń endokrynnych,

W1, U1, K1

3.

Zaburzenia czynności gonad, zaburzenia w układzie endokrynnym a ciąża,

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Peptydy regulatorowe jelita, cukrzyca, zaburzenia metabolizmu lipoprotein,

W1, U1, K1

5.

Hormony a nowotwory, nowotwory neuroendokrynne, endokrynologia wieku
starczego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny z opanowanej wiedzy (test wyboru, uzupełnianie
brakujących wyrażeń itp)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Sylabusy
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Ecophysiology of Insects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb879912d95c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość ekoﬁzjologii owadów.

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

Mechanizmy adaptacji owadów do środowiska
naturalnego. Rozumie dlaczego owady są
najliczniejszą gatunkowo grupą organizmów
eukariotycznych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić różnice międzygatunkowe obserwowane
u owadów a wynikające ze środowiska ich życia.
Potraﬁ podać ich mechanizm od poziomu
molekularnego po osobniczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Przekonać laików do konieczności ochrony owadów
jako organizmów posiadających unikatowe cechy,
które były, są i mogą być wykorzystane dla poprawy
jakości życia ludzi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Wykłady: Rodzaje oraz sposoby pobierania pokarmu, metabolizm, wymiana
gazowa, sposoby poruszania się w zależności od środowiska życia owadów.
Adaptacje do warunków termicznych, dostępności wody oraz zasolenia
środowiska. Powiązanie cech historii życiowych (rozmnażanie, rozwój, długość
życia, przeżywalność) z warunkami środowiska. Interakcje biotyczne.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie odpowiedzi owadów na temperaturę, pokarm o różnym
składzie oraz różną wilgotność otoczenia.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Adaptacje owadów do wybranych środowisk, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk ekstremalnych oraz środowisk istniejących w
przeszłości życia na Ziemi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (cztery pytania otwarte). Oceniana będzie umiejętność
krytycznej analizy zagadnienia zawartego w pytaniu, w oparciu o fakty
naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego sformułowania
odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Ecology of fungi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67bae51d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 4, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course will provide basic information on general biology of fungi and their lifestyles. On the contrary to basic
Mycology courses that are obligatory for students it will not focus on fungal taxonomy but rather understanding
of diverse strategies that can lead to ecosystem functioning.

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

znajomość charakterystyki poszczególnych grup
grzybów oraz ich znaczenia w środowisku,
podstawowych technik badawczych ekologii grzybów;
znaczenia grzybów w wybranych siedliskach oraz
powiązań z innymi organizmami.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnianie i charakterystyka grup grzybów;
przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych
siedliskach; umiejętność izolacji grzybów i utrzymania
kultur mikroorganizmów, oceny tolerancji i oporności
grzybów względem czynników abiotycznych;
umiejętność zademonstrowania i opisu zjawiska
sukcesji na odchodach oraz na żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność do samodzielnego wykonywania
powierzonych zadań, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania przy prowadzonych
eksperymentach, świadomość pozytywnego
i negatywnego wpływu grzybów na człowieka
i środowisko.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

4

ćwiczenia

6

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

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

211 / 638

1.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z ekologią grzybów endoﬁtowych,
saprobowych i pasożytniczych, z występowaniem grzybów, możliwością
wykorzystania ich w różnorodnych badaniach naukowych oraz ich wpływu na
człowieka, poznanie metod hodowli laboratoryjnych różnych grup grzybów jak
również metod oceny liczebności zarodników grzybów w powietrzu wewnątrz i na
zewnątrz budynków, zagadnienia związane z sukcesją grzybów na różnego typu
podłożach, problem toksyn grzybowych oraz związki grzybów ze zwierzętami
(zwłaszcza owadami).

W1, U1, K1

2.

Prezentacje wybranych prac naukowych dotyczących zagadnienia
przedstawionego w czasie wykładu, dyskusja.

W1, K1

3.

Izolacja i hodowla grzybów, badania konkurencji mikroorganizmów, metody oceny
tolerancji i oporności na metale ciężkie; hodowla grzybów na ekskrementach,
drewnie i żywności, endoﬁty roślinne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz konwersatoriów. Egzamin uzyskanie co najmniej 50% punktów.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca7569781d71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 kursu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem odporności w różnych grupach zwierząt
bezkręgowych i kręgowych ze szczególnym zwróceniem na ewolucję cytokin oraz cząsteczek rozpoznających
i prezentujących antygen/patogen.

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 znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna aktualny stanu wiedzy w zakresie
odporności. Śledzi aktualną literaturę dotyczącą
immunobiologii ewolucyjnej. Zna zasady ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego
i we właściwy sposób stosuje je podczas prezentacji
wykonanych na podstawie publikacji naukowych
i podręczników.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł. Posługuje się
specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii
w języku angielskim. Posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
aktualnych problemów z zakresu immunologii. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować informacje. Potraﬁ
przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej
i nowoczesnych technik multimedialnych. Posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim
na temat zagadnień z zakresu immunobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest samokrytyczny i potraﬁ krytycznie
zanalizować swoje umiejętności i działania.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

214 / 638

Temat zajęć ogłaszany jest przed rozpoczęciem semestru i dotyczy najnowszych
zagadnień immunobiologii porównawczej, przykładowo ewolucji mediatorów
zapalenia, powiązań układu odpornościowego z neuroendokrynnym czy
odporności transplantacyjnej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie referatu na zadany temat, oraz
aktywna dyskusja zarówno własnej prezentacji jak i wyników
prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania
kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego.
Możliwe 2 usprawiedliwione niobecności.

Sylabusy
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Ecophysiology of Insects
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb879912d95c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość ekoﬁzjologii owadów.

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

Mechanizmy adaptacji owadów do środowiska
naturalnego. Rozumie dlaczego owady są
najliczniejszą gatunkowo grupą organizmów
eukariotycznych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić różnice międzygatunkowe obserwowane
u owadów a wynikające ze środowiska ich życia.
Potraﬁ podać ich mechanizm od poziomu
molekularnego po osobniczy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Przekonać laików do konieczności ochrony owadów
jako organizmów posiadających unikatowe cechy,
które były, są i mogą być wykorzystane dla poprawy
jakości życia ludzi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Wykłady: Rodzaje oraz sposoby pobierania pokarmu, metabolizm, wymiana
gazowa, sposoby poruszania się w zależności od środowiska życia owadów.
Adaptacje do warunków termicznych, dostępności wody oraz zasolenia
środowiska. Powiązanie cech historii życiowych (rozmnażanie, rozwój, długość
życia, przeżywalność) z warunkami środowiska. Interakcje biotyczne.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: badanie odpowiedzi owadów na temperaturę, pokarm o różnym
składzie oraz różną wilgotność otoczenia.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: adaptacje owadów do wybranych środowisk, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk ekstremalnych oraz środowisk istniejących w
przeszłości życia na Ziemi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (cztery pytania otwarte). Oceniana będzie umiejętność
krytycznej analizy zagadnienia zawartego w pytaniu, w oparciu o fakty
naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego sformułowania
odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Histologiczne techniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87995d4a29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z przygotowaniem i obróbką materiału biologicznego (tkanek, komórek) do obserwacji
mikroskopowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

219 / 638

W1

absolwent zna i rozumie zna zasady pobierania tkanek
do badań oraz ich utrwalania, odwadniania, inﬁltracji
zatapiania w odpowieddnich mediach, krojenia
na mikrotomie/ultramikrotomie,
barwienia/kontrastowania. Absolwent potraﬁ
identyﬁkować ogladane struktury oraz analizować ich
wlaściwości w zależności od zastosowanych metod.
Absolwent zna podstawowe programy do zapisu
cyfrowego obrazu.

BIO_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie zna podstawowe zasady
postępowania z odczynnikami niebezpiecznymi (np.
kwasy, alkohole, ksylen) i urządzeniami (np. palniki,
mikrotom) w laboratorium histologicznym

BIO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ stosować adekwatne metody
utrwalania, zatapiania i barwienia tkanek w celu
uzyskania zaplanowanych analiz. Absolwent potraﬁ
zinterpretować uzyskane wyniki, zarchiwizować
mikroobrazy za pomocą aparatu
fotograﬁcznego/kamery/programu i dokonać właściwej
obróbki zdigitalizowanego obrazu do celów
publikacyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest przygotowany do właściwego
procedowania materiału biologicznego pochodzenia
zwierzęcego oraz interpretowania struktur/zjawisk
na podstawie uzyskanych wyników

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zapoznanie studentów z rodzajami preparatów mikroskopowych (rozmazy,
skrawki, szlify) oraz kryteriami, jakie musi spełniać każdy preparat histologiczny.
Zapoznanie z zasadami pobierania materiału, rodzajami utrwalaczy (np.
chemiczne, ﬁzyczne; proste/złożone) i metodami utrwalania oraz ich właściwego
zastosowania;
Zapoznanie z procesami odwadniania oraz zatapianiem w paraﬁnie, formowaniem
bloczków, trymowaniem i krojeniem skrawków oraz ich przygotowaniem do
barwienia.
Zapoznanie z podstawowymi rodzajami barwień histologicznych (np.
hematoksylina i eozyna oraz barwieniami nieuwidaczniającymi tkankę łączną)
oraz histochemicznych i ﬂuorescencyjnych.
Zapoznanie z zasadami fotografowania przy uzyciu aparatu fotograﬁcznego oraz
programów do archiwizacji obrazu.
Zapoznane z podstawowymi zasadami przygotowania zdjęcia do publikacji (opis
struktur, powiększenie) oraz przygotowania portfolio.

2.

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w pracowni
histologicznej (stosowanie odzieży ochronnej, rękawiczek, odpowiedzniego obuwia
i zabezpieczenia odsłonietych fragmentów ciala)
Zapoznanie z podstawowymi odczynnikami stosowanymi podczas utrwalania
W2
(kwasy, ketony, alkohole), podczas barwienia preparatów (histochoice, ksylen,
media do zamykania preparatów) oraz głównymi urządzeniami laboratorium
histologicznego (np. płytki grzewcze, mikrotom, paraﬁniarka, palniki, żywice)
ksylen

3.

Zapoznanie z różnorodnością stosowanych metod utrwalania (metody chemiczne,
ﬁzyczne; imersyjne, perfuzyjne) oraz właściwym jej doborem w zależności od celu
badań. Zapoznanie z właściwością stosowanych barwników (kwaśnych,
zasadowych; anionowych, kationowych, wykorzystania ich powinowactwa do
jonów) oraz interpretacją otrzymanych rezultatów umożliwiających wstępna
analizę obserwowanych struktur i ich właściwości.
Zapoznanie z zasadami doboru preparatów do fotografowania, możliwościami
mikroskopów oraz ich ustawianiem w celu uzyskania pożądanego efektu obrazu.
Zasady fotografowania przy użyciu podstawowych metod obróbki obrazu i
właściwego zapisu obrazu umożliwiającego archiwizację oraz dalsze
przygotowanie do publikacji (programy Corel Photo point; Corel Draw...).
Zapoznanie z podstawowymi wymogami opisu obrazu: odpowiedni kontrast, opis
struktur, powiekszenie.

U1

4.

Zapoznanie studenta z uniwersalnością stosowanych metod do interpretacji
zjawisk i procesów biologicznych

K1

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie portfolio: 12 fotograﬁi z opisami struktur, rodzaju
barwienia i powiększenia opracowanych w programie Corel (lub
podobne). Przygotowanie 20 preparatów różnych narządów w
zaliczenie na ocenę
zróżnicowanych barwieniach histologicznych i histochemicznych.
Identyﬁkacja preparatów oraz znajomość teorii z zakresu obróbki
materiału biologicznego i technik histologicznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ecosystem Services
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.620643233c413.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 6, wykład: 24

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie koncepcji oraz rodzajów usług ekosystemowych. Poznanie roli usług ekosystemowych w systemie
społeczno-gospodarczym wraz z określeniem ich ekonomicznej i społeczno-kulturowej wartości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

222 / 638

W1

główne kategorie oraz najważniejsze usługi
ekosystemowe.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe korzyści wynikające z prawidłowo
funkcjonujacego ekosystemu.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

globalne zagrożenia dotyczące ekosystemów i ich
wpływ na funkcjonowanie ludzi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać rzetelnych informacji naukowych,
posługując się profesjonalnymi bazami publikacji

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U2

prowadzić merytoryczną dyskusję oraz sformułować
i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych
problemów środowiskowych dotyczących usług
ekosystemowych

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do informacji i wie, że każdą
informację powinno się weryﬁkować w oparciu
o wiarygodne źródła.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

K2

systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy.

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

K3

pracy w zespole

BIO_K2_K04

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

6

wykład

24

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia:
Koncepcja usług ekosystemowych (UE) i ich wkład w szeroko pojęty dobrobyt
człowieka tzw. „kapitał naturalny”
Kategorie oraz najważniejsze UE wraz przykładami:
1) usługi podstawowe:
tworzenie gleby, fotosynteza i produkcja pierwotna, cykl biogeochemiczny (obieg
azotu, węgla, siarki, fosforu i in.), cykl hydrologiczny

1.

2) usługi produkcyjne/zaopatrzeniowe:
żywność, woda, surowce, zasoby genetyczne, zasoby medyczne i zasoby
zdobnicze;

W1, W2, W3

3) usługi regulujące:
regulacja jakości powietrza, wody i gleby, pochłanianie odpadów, regulacja
klimatu i amortyzacja ekstremalnych zjawisk pogodowych, zapobieganie erozji,
4) usługi kulturalne: bodźce estetyczne, możliwości do rekreacji i turystyki,
inspiracja dla kultury, sztuki i designu, duchowe doświadczenia i wspomaganie
rozwoju kognitywnego.
Znaczenie ekonomiczne UE.
W ramach konwersatorium:
2.

Prezentacja i omówienie przez studentów wybranych przykładów UE, nie
omówionych w czasie wykładów.

U1, U2, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie poprawnej
prezentacja, zaliczenie merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany temat. Aktywny
udział w dyskusji.

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
konwersatoriów. Zaliczenie - uzyskanie co najmniej 51% punktów z
testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatorium i wygłoszenie referatu.

Sylabusy
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Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca75696a3c3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problemami dotyczącymi wpływu zanieczyszczenia środowiska o aktywności hormonalnej
na zdrowie 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 rozumie pojęcie "endocrine disruptors", zna
występowanie, sposób wchłaniania, akumulacji,
wydalania i mechanizm działania miedzy innymi:
dioksyn, polichlorowanych bifenyli (PCBs),
pestycydów, polibromowanych dibenzoeterów
(PBDEs), perﬂuorooktanów i innych hormonalnie
czynnych związków występujących w środowisku.
Student charakteryzuje skutki zdrowotne po narażeniu
na hormonalnie czynne związki i wiąże je z chorobami
cywilizacyjnymi takimi jak otyłość czy bezpłodność.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukać, przedstawić i powiązać
wpływ wybranych związków hormonalnie czynnych
z zaburzeniami rozrodu mężczyzn i kobiet, działaniem
kancerogennycm, neurotoksycznym,
immunotoksycznym i teratogennym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień przez
prowadzącego: Wprowadzeniu deﬁnicji "endocrine disruptors". Charakterystyce
wybranych związków o środowiskowych o aktywności hormonalnej, między
innymi: dioksyny, polichlorowanych bifenyli (PCBs), pestycydów,
polibromowanych dibenzoeterów (PBDEs), bisfenoli, perﬂuorooktanyów, ftalanów,
ﬁtoestrogenów. Opisie działania tych związków ze szczególnym uwzględnieniem
toksyczności rozwojowej, zaburzeń rozrodu mężczyzn i kobiet, działania
kancerogennego, neurotoksycznego, immunotoksycznego. Przedstawieniem
molekularnego mechanizmu ich działania. Przedstawieniu przez studenta
najnowszych badań powiązanych z omawianymi tematami z charakterystyką
wybranego związku wraz z mechanizmem jego działania.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym

seminarium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie 2 prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w seminariach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ekologia wód śródlądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67bd0cabc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Utrwalenie praktycznej umiejętności wyszukiwania aktualnej wiedzy z zakresu limnologii.

C2

Nabycie przez uczestników wprawy w prezentowaniu zdobytej wiedzy.

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

aktualną literaturę przedmiotu dotyczącą ekologii wód
śródlądowych, podstawowe zagadnienia badawcze
z tego zakresu.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W2

najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych
w zakresie ekologii wód śródlądowych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

prezentacja, zaliczenie

U2

krytycznie analizować i dokonywać selekcji informacji,
zwłaszcza z internetu i środków masowego przekazu.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego wyboru i umiejętnego korzystania
z uznanych źródeł informacji naukowej.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

K2

posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

prezentacja, zaliczenie

K3

systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej
i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K02, BIO_K2_K11

prezentacja, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

5

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.

Wprowadzenie do typów prac naukowych.

W2, U1, K1

2.

Bazy pełnotekstowe i inne źródła aktualnej literatury limnologicznej.

W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Konsultacje związane z wybranymi pozycjami literatury.

W1, U1, U2, K2, K3

4.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat.

W2, U2, U3, K2

5.

Krytyczna ocena prezentacji.

U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie prezentacji na podstawie co najmniej dwóch artykułów
prezentacja, zaliczenie naukowych; udział w dyskusji nad co najmniej 85% prezentowanych
referatów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność i udział w dyskusji nad co najmniej 85% prezentowanych referatów.

Sylabusy
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Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cac67bae84fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami biogeograﬁi odnoszącymi się do obszarów
wyspowych w znaczeniu geograﬁcznym jak i ekologicznym. Zrozumienie przez niego działanie głównych
czynników ekologicznych i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym
wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe.
Poznanie głównych sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości
dyspersji organizmów. Zapoznanie się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji
międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumienie podstaw ewolucyjnych takich zjawisk jak karłowatość,
gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które
stanowią przykłady tych procesów.

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

główne zagadnienia biogeograﬁi. Rozumie działanie
głównych czynników ekologicznych
i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp
kontynentalnych i oceanicznych, w korelacje
obszarowo-gatunkowe. Zna główne sposoby dyspersji
pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich
wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zna
metody biogeograﬁi opisowej i analitycznej. Rozumie
podstawy ewolucyjne głównych zjawisk mających
miejsce na wyspach.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K01, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać specjalistyczną z zakresu biogeograﬁi
wysp wiedzę konieczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich
wniosków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania istotności posiadanej wiedzy z zakresu
rozmieszczenia organizmów na wyspach w celu
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych
i społecznych; dostrzega, na czym polega rzetelność
w prowadzeniu badań z wykorzystaniem poznanych
metod analitycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Deﬁnicja i zakres biogeograﬁi; biogeograﬁa ekologiczna i historyczna, opisowa i
analityczna, ﬁtogeograﬁa i zoogeograﬁa; biogeograﬁa wysp, zakres i metody
analityczne; deﬁnicja wyspy z punktu widzenia ekologicznego i geograﬁcznego;
różne rodzaje wysp, kontynentalne (przykłady), rafowe (przykłady), wulkaniczne
(przykłady), inne (przykłady), sztuczne; wyspy jeziorne, powstawanie wysp; zarysy
tektoniki płyt i dryfu kontynentów; historia geologiczna wybranych wysp
(Madagaskar, Nowa Zelandia, Hawaje); wulkanizm na wyspach; powstawanie raf
koralowych; zasoby wodne; początkowe badania nad biogeograﬁą wysp: Darwin
na Galapagos, Wallace na Molikach; teoria biogeograﬁi wysp Wilsona i
MacArthura; krzywe imigracji i ekstynkcji, efekt celu, efekt ratunkowy, kładki,
równowaga faunistyczna; sposoby dyspersji na wyspy, pokonywanie barier
długodystansowych; procesy imigracji, biochoria i hydrochoria, przykłady; udział
człowieka w dyspersji; ekologia wysp, nasycenie siedliskowe; wymiana
gatunkowa, konkurencja o niszę ekologiczną, konkurencyjne wypieranie; proces
relaksacji; obecne i dawne wymieranie, przegląd form wymarłych; specjacja na
wyspach, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, radiacja adaptacyjna,
przystosowania ﬁzjologiczne i behawioralne; formy olbrzymie i karłowate,
brachypteryczność, dobór naturalny, podstawy ewolucyjne, różne hipotezy,
W1, U1, K1
przykłady (ssaki, ptaki, bezkręgowce); przykład zięb Darwina. metody mierzenia
różnorodności ekologicznej; bioróżnorodność na wyspach, miary i wskaźniki
różnorodności; zależność od obszaru i odległości od kontynentu; ubóstwo
biotyczne wysp, endemity na wyspach, przykłady paleo i neoendemitów; przegląd
najbardziej interesujących wysp wulkanicznych: Galapagos,Święta Helena,
Reunion i Mauritius; geograﬁa, położenie, fauna i ﬂora; przykład wysp Świętego
Tomasza i Książęcej jako naturalnych laboratoriów; przegląd najbardziej
interesujących wysp dryfowych (Nowa Kaledonia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia),
wyspy koralowe Pacyﬁku, Korsyka i inne wyspy akwenu Morza Śródziemnego,
geograﬁa i historia w Plejstocenie; ﬂora i fauna; biogeograﬁa wysp na obszarach
kontynentalnych, obszary górskie, wymieranie, kolonizacje; wyspy ekologiczne,
dyspersja długodystansowa nad obszarami lądowymi niezdatnymi do
zamieszkania; dyspersja przez korytarze ekologiczne; powolna penetracja;
przykład gór stołowych obszaru Pantepuy; wyspy w badaniach ﬁlogeograﬁcznych;
metody analityczne omówione na konkretnych przykładach; ochrona środowisk
wyspowych; obszary priorytetowe, hotspoty bioróżnorodności; zagrożenie
gatunkami egzotycznymi i działalności człowieka; akty prawne, niektóre
szczególnie interesujące wyspy z punktu widzenia ochrony środowiska.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane
uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych
zaliczenie pisemne
od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu
związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka angielskiego, obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca756977bef6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wykazanie różnic w budowie i funkcji układu rozrodczego kręgowców

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe pojęcia związane
z biologią rozrodu i zna różnice w budowie
i funkcjonowaniu układu rozrodczego samic i samców
kręgowców.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02, BIO_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień rozrodu
samic i samców na podstawie wybranych gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i
ssaków. Porównanie budowy i funkcji układu rozrodczego kręgowców. Porównanie
procesów zachodzących w układzie rozrodczym: dojrzewania płciowego, cyklu
estralnego, funkcji endokrynologicznej gonad i ciąży. Przedstawienie różnic w
rozrodzie zwierząt dnia długiego i krótkiego.

W1

2.

Konwersatorium: porównanie wybranych aspektów rozrodu u różnych
przedstawicieli gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, 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 kursu odbywa się na podstawie dwóch prac pisemnych w
formie pytań otwartych. Zaliczenie kursu to uzyskanie minimum 60%
zaliczenie na ocenę możliwych do uzyskania punktów. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale
w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie
w formie zdalnej (platforma MS FORMS)

konwersatorium

prezentacja

Sylabusy

Przedstawienie przez studenta prezentacji na temat porównania
wybranych aspektów rozrodu u wybranych przedstawicieli kręgowców,
aktywny udział w dyskusji.
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Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb87998a1ec5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami płci, rozmnażania płciowego, różnorodności systemów determinacji płci,
mechanizmami kierującymi rozwojem gonad i rozwojem płciowym oraz zaburzeniami rozwoju płciowego
i mechanizmami gametogenezy.

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 czym jest płeć i jakie korzyści płyną
z rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

student wie czym różni się proces płciowy
od rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

student wie z czego wynika różnorodność genetyczna.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

student zna hipotezy tłumaczące powszechność
występowania rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

student zna kwestie dotyczące powstania płci oraz
wskazuje najważniejsze wydarzenia w ewolucji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

student rozumie różnice pomiędzy typami płciowymi
a płcią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W7

student zna najpierwotniejsze przejawy płciowości.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W8

student zna zagadnienia dotyczące rozmnażania, płci
i determinacji płci u grzybów, pierwotniaków i glonów,
oraz roślin.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W9

student wie czym jest determinacja płci i potraﬁ
odróżnić ją od płciowego różnicowania.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W10

student zna i szczegółowo opisuje genetyczne
i środowiskowe systemy determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W11

student wie czym są chromosomy płciowe, jak
powstają i jak ewoluują; zna różnorodność
chromosomów płci u zwierząt i roślin.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W12

student wie jak powstają komórki linii płciowej i jakie
mechanizmy regulują ich różnicowanie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W13

student zna mechanizmy oo- i spermatogenezy, oraz
procesy prowadzące do kształtowania się gamet
żeńskich i męskich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W14

student zna różnorodność morfologiczną gamet oraz
zna związek morfologii gamet ze sposobami
zapłodnienia.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W15

student zna molekularne mechanizmy odpowiedzialne
za kształtowanie się struktury jąder i jajników, oraz
pozostałych elementów układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W16

student zna główne geny determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W17

student zna różnice między budową męskiego
i żeńskiego układu rozrodczego, oraz zna mechanizmy
płciowego różnicowania się układu rozrodczego
i pozostałych układów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

238 / 638

W18

student zna struktury szczątkowe występujące
w obrębie układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W19

student zna podstawowe zaburzenia determinacji płci
ludzi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W20

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego; potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej, a także
zna konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw
autorskich.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim.

BIO_K2_U02

zaliczenie

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie
genetyki, histologii i anatomii, a także procesów
rozwoju i determinacji płci w języku polskim
i angielskim.

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

wykazywać umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.

BIO_K2_U04

zaliczenie

U4

krytycznie konfrontować informacje z zakresu biologii
rozwoju pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciągać uzasadnione wnioski.

BIO_K2_U08

zaliczenie

U5

występować publicznie w języku polskim, prezentując
zagadnienia dotyczące wiadomości szczegółowych
z zakresu biologii rozwoju.

BIO_K2_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretowania złożoności zjawisk i procesów
biologicznych.

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób.

BIO_K2_K02

zaliczenie

K3

korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych.

BIO_K2_K09

zaliczenie

K4

aktualizacji wiedzy biologicznej i informacji o jej
praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K11

zaliczenie

K5

wykorzystywania dostępnych baz danych informacji
naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego.

BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

6

ćwiczenia

2

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie do egzaminu

16

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.

Płeć i rozmnażanie płciowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Powstanie i ewolucja płci

W1, W10, W11, W3, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

3.

Determinacja płci

W10, W11, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Powstawanie i różnicowanie komórek germinalnych

W12, W13, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Mechanizmy rozwoju gonad i układu rozrodczego

W15, W16, W17, W18,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Zaburzenia rozwoju płciowego u ludzi

W16, W19, W20, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

7.

Spermato- i oogeneza, różnorodność morfologiczna gamet

W13, W14, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach; Test jednokrotnego wyboru z 5
odpowiedzi: 30 pytań oraz pytania otwarte: 5-10 pytań

konwersatorium

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach. Ukończenie kursu Genetyka.

Sylabusy
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Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca7569781d71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 kursu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem odporności w różnych grupach zwierząt
bezkręgowych i kręgowych ze szczególnym zwróceniem na ewolucję cytokin oraz cząsteczek rozpoznających
i prezentujących antygen/patogen.

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 znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna aktualny stanu wiedzy w zakresie
odporności. Śledzi aktualną literaturę dotyczącą
immunobiologii ewolucyjnej. Zna zasady ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego
i we właściwy sposób stosuje je podczas prezentacji
wykonanych na podstawie publikacji naukowych
i podręczników.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł. Posługuje się
specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii
w języku angielskim. Posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
aktualnych problemów z zakresu immunologii. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować informacje. Potraﬁ
przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej
i nowoczesnych technik multimedialnych. Posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim
na temat zagadnień z zakresu immunobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest samokrytyczny i potraﬁ krytycznie
zanalizować swoje umiejętności i działania.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat zajęć ogłaszany jest przed rozpoczęciem semestru i dotyczy najnowszych
zagadnień immunobiologii porównawczej, przykładowo ewolucji mediatorów
zapalenia, powiązań układu odpornościowego z neuroendokrynnym czy
odporności transplantacyjnej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie referatu na zadany temat, oraz
aktywna dyskusja zarówno własnej prezentacji jak i wyników
prezentowanych przez kolegów i prowadzących przez cały okres trwania
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności na zajęciach (z wyłączeniem zajęć na których student prezentuje swoje
opracowanie).

Sylabusy
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Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca7569778eb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące szeroko pojętego działania
hormonów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

245 / 638

W1

student zna złożoność procesów i zjawisk związanych
z przekazywaniem sygnału w komórce, ma pogłębioną
wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych
opisujących procesy endokrynne w prawidłowo
działającym układzie oraz w stanach patologicznych
oraz zna zasady planowania badań i techniki
i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii
oraz przy badaniu czynników zaburzających procesy
endokrynne

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze konieczne do przeanalizowania
zachodzących w komórce procesów, potraﬁ korzystać
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim,
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej oceny
wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych, stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Interakcja hormon-receptor (receptory jądrowe, błonowe, kanały jonowe), mutacje
receptorów. Transdukcja sygnałów w komórce (przekazywanie informacji
miejscowe i odległe), cross-talk receptorów jądrowych i błonowych. Działanie
genomowe i pozagenomowe steroidów.

W1, U1, K1

Sylabusy

246 / 638

2.

Koregulatory (koaktywatory i korepresory) w działaniu receptorów hormonów
steroidowych, selektywne modulatory receptorów hormonów steroidowych i
enzymów steroidogennych, ﬁtoestrogeny.

W1, U1, K1

3.

Systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-gonada żeńska oraz
sprzężenie zwrotne.

W1, U1, K1

4.

Zwierzęta transgeniczne z knockoutem genów receptorów hormonów.

W1, U1, K1

5.

Rola i działanie steroidów w procesach nowotworowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu wyboru z jedną
zaliczenie na ocenę odpowiedzią prawidłową oraz części w której należy wstawić odpowiedni
wyraz/określenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Sylabusy

247 / 638

Hematologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87995b93ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami dotyczącymi hematologii klinicznej i eksperymentalnej.
Zapoznanie z procesami hematopoezy, składem i charakterystyką krwi, typami elementów morfotycznych krwi
(leukocyty, płytki krwi), grupami krwi. Nacisk zostanie położony na interpretację badań diagnostycznych oraz
mechanizmy rozpoznawania i leczenia chorób układu krwionośnego/krwiotwórczego. W tym ostatnim aspekcie,
student zostanie zapoznany z typami niedokrwistości (anemie), nadkrwistości oraz chorób rozrostowych krwi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

248 / 638

W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu hematologii;
posiada podstawowe wiadomości z hematologii
klinicznej i eksperymentalnej; potraﬁ wskazać
najistotniejsze osiągnięcia w zakresie hematologii
eksperymentalnej i klinicznej; wykazuje umiejętność
poszukiwania i wykorzystywania informacji naukowych
w zakresie hematologii oraz posługiwania się
specjalistyczną terminologią; wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do interpretacji danych z zakresu
hematologii; wykazuje umiejętność przygotowania
wystąpienia ustnego / prezentacji; posiada
świadomość złożoności prawidłowych i patologicznych
procesów zachodzących w układzie
hematopoetycznym.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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

249 / 638

Wykłady:
Hematologia podstawowa, eksperymentalna i kliniczna. Układ krwionośny i
limfatyczny. Funkcje i skład krwi. Elementy morfotyczne krwi: erytrocyty,
leukocyty, płytki krwi (trombocyty) – budowa, właściwości, funkcje. Hematopoeza
poszczególnych linii komórek. Osocze i limfa. Rola erytrocytów i hemoglobiny w
wymianie gazowej. Grupy krwi, z naciskiem na grupy układu krwi AB0, Rh, Lewis,
Kell, Duﬀy. Metodologia i znaczenie fenotypowania grup krwi. Nieprawidłowości
związane z krwią: niedokrwistości (anemie), nadkrwistość, choroby rozrostowe
krwi - choroby nowotworowe układów krwiotwórczego (białaczki) i chłonnego
W1
(chłoniaki). Transplantacje komórek hematopoetycznych. Hematologiczne badania
diagnostyczne i ich interpretacja.

1.

Seminaria:
Rozwiązywanie testów sprawdzających i poszerzających wiedzę z zakresu
hematologii. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w oparciu o wylosowany
przypadek jednej z chorób krwi / układu krwiotwórczego oraz na podstawie
dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii. Poznanie polskiego / angielskiego
słownictwa hematologicznego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i samodzielnie
przygotowanych prezentacji na temat wylosowanego przypadku
klinicznego oraz dowolnie wybranego zagadnienia z hematologii.

Sylabusy

250 / 638

Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799b2a76e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potraﬁ wykonać dokumentację fotograﬁczną badań ze szczególnym uwzględnieniem mikroi makrofotograﬁi, dokonać podstawowej edycji zdjęć cyfrowych a także je zaprezentować zgodnie z wymogami
publikacji naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

251 / 638

W1

student zna: • podstawowe zasady fotograﬁi i wpływ
ustawień aparatu (przesłona, czas naświetlania,
ogniskowa, czułość) oraz warunków wykonywania
zdjęcia (oświetlenie, ruch) na parametry zdjęcia.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: • wykonuje prawidłowe technicznie zdjęcia
obiektów mikroskopowych i makroskopowych. •
posługuje się w podstawowym stopniu programami
do edycji fotograﬁi cyfrowej oraz graﬁki wektorowej •
dokonuje podstawowej edycji zdjęć cyfrowych
obejmującej: zmianę wielkości, kadrowanie, obracanie, BIO_K2_U01, BIO_K2_U09
korektę kontrastu i kolorystyki. • wykonuje pomiary
na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole
powierzchni, liczba obiektów) • opisuje i przedstawia
wykonane zdjęcia w formie zgodnej z zasadami
stosowanymi w pracach naukowych

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe zasady fotograﬁi i wpływ ustawień aparatu (przesłona, czas
naświetlania, ogniskowa, czułość) na parametry zdjęcia. Oświetlenie w fotograﬁi,
wykorzystanie wybranych ﬁltrów fotograﬁcznych (polaryzacyjny, podczerwony,
szary).
Wybrane techniki i sprzęt stosowany w fotograﬁi mikroskopowej i makroskopowej
oraz wykonywanie zdjęć z ich użyciem.
1.

Praca z programami do edycji zdjęć cyfrowych oraz graﬁki wektorowej.
W1, U1
Wykonywanie podstawowej edycji zdjęć cyfrowych obejmującej: zmianę wielkości,
kadrowanie, obracanie, korektę kontrastu i kolorystyki. Stosowanie masek, warstw
i ﬁltrów. Retusz.
Pomiary na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole powierzchni, liczba
obiektów).
Prezentacja zdjęć w formie zgodnej z zasadami stosowanymi w pracach
naukowych. Opisywanie zdjęć, oznaczanie wybranych elementów.

Sylabusy

252 / 638

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie przez studenta pracy zaliczeniowej na ocenę w formie plakatu
lub tablicy zawierającej przynajmniej pięć zdjęć, w tym przynajmniej dwa
mikroskopowe i dwa w technice makrofotograﬁi oraz schemat wykonany
w technice graﬁki wektorowej. Na przynajmniej jednym zdjęciu powinna
zaliczenie na ocenę
być umieszczona skala i opisy. Oceniane będzie poprawne wykonanie
zdjęć, ich opracowanie, prawidłowe wykonanie schematu wektorowego
oraz estetyka, czytelność i poprawne wykonanie plakatu lub tablicy.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

253 / 638

Histologiczne techniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87995d4a29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z przygotowaniem i obróbką materiału biologicznego (tkanek, komórek) do obserwacji
mikroskopowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

254 / 638

W1

absolwent zna i rozumie zna zasady pobierania tkanek
do badań oraz ich utrwalania, odwadniania, inﬁltracji
zatapiania w odpowieddnich mediach, krojenia
na mikrotomie/ultramikrotomie,
barwienia/kontrastowania. Absolwent potraﬁ
identyﬁkować ogladane struktury oraz analizować ich
wlaściwości w zależności od zastosowanych metod.
Absolwent zna podstawowe programy do zapisu
cyfrowego obrazu.

BIO_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie zna podstawowe zasady
postępowania z odczynnikami niebezpiecznymi (np.
kwasy, alkohole, ksylen) i urządzeniami (np. palniki,
mikrotom) w laboratorium histologicznym

BIO_K2_W12

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ stosować adekwatne metody
utrwalania, zatapiania i barwienia tkanek w celu
uzyskania zaplanowanych analiz. Absolwent potraﬁ
zinterpretować uzyskane wyniki, zarchiwizować
mikroobrazy za pomocą aparatu
fotograﬁcznego/kamery/programu i dokonać właściwej
obróbki zdigitalizowanego obrazu do celów
publikacyjnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest przygotowany do właściwego
procedowania materiału biologicznego pochodzenia
zwierzęcego oraz interpretowania struktur/zjawisk
na podstawie uzyskanych wyników

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

255 / 638

1.

Zapoznanie studentów z rodzajami preparatów mikroskopowych (rozmazy,
skrawki, szlify) oraz kryteriami, jakie musi spełniać każdy preparat histologiczny.
Zapoznanie z zasadami pobierania materiału, rodzajami utrwalaczy (np.
chemiczne, ﬁzyczne; proste/złożone) i metodami utrwalania oraz ich właściwego
zastosowania;
Zapoznanie z procesami odwadniania oraz zatapianiem w paraﬁnie, formowaniem
bloczków, trymowaniem i krojeniem skrawków oraz ich przygotowaniem do
barwienia.
Zapoznanie z podstawowymi rodzajami barwień histologicznych (np.
hematoksylina i eozyna oraz barwieniami nieuwidaczniającymi tkankę łączną)
oraz histochemicznych i ﬂuorescencyjnych.
Zapoznanie z zasadami fotografowania przy uzyciu aparatu fotograﬁcznego oraz
programów do archiwizacji obrazu.
Zapoznane z podstawowymi zasadami przygotowania zdjęcia do publikacji (opis
struktur, powiększenie) oraz przygotowania portfolio.

2.

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w pracowni
histologicznej (stosowanie odzieży ochronnej, rękawiczek, odpowiedzniego obuwia
i zabezpieczenia odsłonietych fragmentów ciala)
Zapoznanie z podstawowymi odczynnikami stosowanymi podczas utrwalania
W2
(kwasy, ketony, alkohole), podczas barwienia preparatów (histochoice, ksylen,
media do zamykania preparatów) oraz głównymi urządzeniami laboratorium
histologicznego (np. płytki grzewcze, mikrotom, paraﬁniarka, palniki, żywice)
ksylen

3.

Zapoznanie z różnorodnością stosowanych metod utrwalania (metody chemiczne,
ﬁzyczne; imersyjne, perfuzyjne) oraz właściwym jej doborem w zależności od celu
badań. Zapoznanie z właściwością stosowanych barwników (kwaśnych,
zasadowych; anionowych, kationowych, wykorzystania ich powinowactwa do
jonów) oraz interpretacją otrzymanych rezultatów umożliwiających wstępna
analizę obserwowanych struktur i ich właściwości.
Zapoznanie z zasadami doboru preparatów do fotografowania, możliwościami
mikroskopów oraz ich ustawianiem w celu uzyskania pożądanego efektu obrazu.
Zasady fotografowania przy użyciu podstawowych metod obróbki obrazu i
właściwego zapisu obrazu umożliwiającego archiwizację oraz dalsze
przygotowanie do publikacji (programy Corel Photo point; Corel Draw...).
Zapoznanie z podstawowymi wymogami opisu obrazu: odpowiedni kontrast, opis
struktur, powiekszenie.

U1

4.

Zapoznanie studenta z uniwersalnością stosowanych metod do interpretacji
zjawisk i procesów biologicznych

K1

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

znajomość teorii technik histologicznych; poprawne wykonanie 15
zaliczenie na ocenę preparatów, poprawna identyﬁkacja struktur i zasad barwienia;
przygotowanie portfolio z 12. zdjęciami
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Mikroskopia praktyczna i obrazowanie w biologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cc02df1be44a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność konﬁgurowania i posługiwania się mikroskopem świetlnym jasnego pola, kontrastu fazowego,
kontrastu interferencyjnego oraz z ﬂuorescencją.

C2

Umiejętność właściwego przygotowania tkanek i komórek do obserwacji mikroskopowych (pobieranie tkanek,
utrwalanie, skrawanie, barwienie, itp.).

C3

Umiejętność właściwego wykorzystania kamer/aparatów fotograﬁcznych do archiwizacji obrazów mikroobiektów.

C4

Sprawne posługiwanie się prostymi programami do cyfrowej obróbki obrazów mikroskopowych.

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

student wie w jaki sposób powstają obrazy
mikroobiektów w mikroskopie świetlnym i rozumie
potrzebę odpowiedniego ich konﬁgurowania
w zależności od typu obserwowanego przedmiotu oraz
celu badawczego.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W2

wie w jakim celu i w jakich okolicznościach stosuje się
modyﬁkacje mikroskopów świetlnych, jeśli materiał
jest przedmiotem niekontrastowym obserwowanym
przyżyciowo.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

student rozumie potrzebę właściwego doboru metod
przygotowania preparatów biologicznych w zależności
od celu obserwacji. Zna podstawowe metody
preparatyki mikroskopowej dedykowanej komórkom
w hodowlach in vitro, tkankom roślinnym oraz
zwierzęcym, które będą wykorzystywane
w obserwacjach mikroskopowych.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

działanie mikroskopowych kamer cyfrowych
dedykowanych archiwizowaniu obrazów, zna zasady
doboru właściwych parametrów kamer, aby
otrzymywane obrazy mogły być dalej przeznaczone
do analiz cyfrowych wybranych własności komórek
i tkanek.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

uczestnik zajęć zna podstawowe sposoby
kontrastowania preparatów biologicznych, szczególnie
pod względem identyﬁkacji odpowiednich struktur
tkankowo-komórkowych.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

właściwie ustawić mikroskop optyczny oraz
zmodyﬁkować go do obserwacji materiałów
biologicznych w zależności od typu preparatu lub celu
badawczego.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

posiada umiejętności przygotowania komórek i tkanek
do obserwacji mikroskopowych w różnych
konﬁguracjach, umie przygotować wszystkie
niezbędne odczynniki chemiczne służące preparatyce
mikroskopowej i przeprowadzić tkanki/komórki przez
procesy utrwalania i kontrastowania.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U05

prezentacja

U3

wykonać mikrofotograﬁe przy pomocy kamer
i aparatów cyfrowych z właściwą rozdzielczością, umie
dobrać parametry kamery umożliwiające dalszą
obróbkę cyfrową zdjęć. Sprawnie posługuje się
prostymi, ogólnodostępnymi aplikacjami do cyfrowej
analizy obrazów mikroskopowych.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U06

prezentacja

BIO_K2_K08, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego przygotowania materiału tkankowokomórkowym, mikroskopowania, archwizacji obrazów
i ich interpretacji

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie do egzaminu

7

przygotowanie do ćwiczeń

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

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.

Budowa mikroskopów optycznych, ich podstawowe parametry i najważniejsze
elementy, które decydują o charakterze otrzymywanych obrazów.

W1, W2, U1

2.

Modyﬁkacje mikroskopowe w kierunku zwiększonego kontrastu obrazu – kontrastfazowy oraz interferencyjny w hodowli komórkowej; ﬂuorescencja i jej rola w
identyﬁkacji elementów komórkowych.

W2, U1

3.

Przygotowanie preparatów mikroskopowych (komórek i tkanek) do obserwacji
mikroskopowych technikami kriogenicznymi i chemicznymi – związek z celem
badawczym i typem stosowanego mikroskopu optycznego.

W3, U2, K1

4.

Immunohistochemia oraz immunocytochemia – procesowanie komórek i tkanek
do identyﬁkacji konkretnych struktur i składników komórkowych.

W5, K1

5.

Kamery mikroskopowe, ich własności i dobór do archiwizacji mikroskopowej.
Pojęcie zakresu dynamicznego kamer, szumu oraz czułości kamer w powiązaniu z
rozdzielczością i sposobem przetwarzania sygnału. Określanie minimalnej
rozdzielczości kamery pod kątem cech optycznych obiektywów mikroskopowych.
Pojęcie dekonwolucji w mikroskopii i jej zastosowanie w praktyce.

W4, U3, K1

6.

Przygotowanie obrazu mikroskopowego do publikacji – oznaczanie struktur,
skalowanie, opisy itp. Obróbka cyfrowa obrazów mikroskopowych – zmiana
kontrastu, jasności, binaryzacja, eliminacja szumu, ﬁltrowanie itp.

W4, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

uczestnictwo w 14/15 zajęć, przygotowanie raportu w
zaliczenie na ocenę, prezentacja postaci prezentacji multimedialnej, zaliczenie testu na
minimum 51%
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy

260 / 638

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca75696a3c3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problemami dotyczącymi wpływu zanieczyszczenia środowiska o aktywności hormonalnej
na zdrowie 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 rozumie pojęcie "endocrine disruptors", zna
występowanie, sposób wchłaniania, akumulacji,
wydalania i mechanizm działania miedzy innymi:
dioksyn, polichlorowanych bifenyli (PCBs),
pestycydów, polibromowanych dibenzoeterów
(PBDEs), perﬂuorooktanów i innych hormonalnie
czynnych związków występujących w środowisku.
Student charakteryzuje skutki zdrowotne po narażeniu
na hormonalnie czynne związki i wiąże je z chorobami
cywilizacyjnymi takimi jak otyłość czy bezpłodność.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukać, przedstawić i powiązać
wpływ wybranych związków hormonalnie czynnych
z zaburzeniami rozrodu mężczyzn i kobiet, działaniem
kancerogennycm, neurotoksycznym,
immunotoksycznym i teratogennym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień przez
prowadzącego: Wprowadzeniu deﬁnicji "endocrine disruptors". Charakterystyce
wybranych związków o środowiskowych o aktywności hormonalnej, między
innymi: dioksyny, polichlorowanych bifenyli (PCBs), pestycydów,
polibromowanych dibenzoeterów (PBDEs), bisfenoli, perﬂuorooktanyów, ftalanów,
ﬁtoestrogenów. Opisie działania tych związków ze szczególnym uwzględnieniem
toksyczności rozwojowej, zaburzeń rozrodu mężczyzn i kobiet, działania
kancerogennego, neurotoksycznego, immunotoksycznego. Przedstawieniem
molekularnego mechanizmu ich działania. Przedstawieniu przez studenta
najnowszych badań powiązanych z omawianymi tematami z charakterystyką
wybranego związku wraz z mechanizmem jego działania.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym

seminarium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie 2 prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w seminariach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy biologii nowotworów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5ca7569788105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie procesów zachodzących w komórce oraz jej mikrośrodowisku prowadzących do rozwoju i progresji
nowotworu.

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 opisuje molekularne podstawy procesu
nowotworzenia i wyjaśnia ich regulację na poziomie
komórkowym i tkankowym. Przewiduje i rozumie
skutki zaburzeń genetycznych oraz wpływ czynników
epigenetycznych na proces nowotworzenia. Rozumie
znaczenie roli onkogenów i genów supresorowych
w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. Rozumie
znaczenie czynników transkrypcyjnych, czynników
wzrostu, białek adhezyjnych oraz metaloproteinaz
w procesie angiogenezy, przejściu epitelialnomezenchymalnym, kaskadzie przerzutowania
i zasiedlaniu odległej niszy. Deﬁniuje podstawowe
czynniki ryzyka chorób nowotworowych, zna
podstawową nomenklaturę dotyczącą nowotworów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie analizować, przetwarzać i wyciągać
wnioski dotyczące wyników opublikowanych badań
naukowych niezależnych grup badawczych. Wyżej
wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub
w zespole.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do nieustannego uzupełniania
i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem
onkologii.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład: Podstawowe zaburzenia prowadzące do powstania nowotworu, cechy
komórek nowotworowych, klonalny rozwój nowotworu, nowotwory łagodne i
złośliwe, rola białek kodowanych przez onkogeny (ras, p53) w regulacji cyklu
komórkowego i apoptozy, onkogeny wirusowe, geny supresorowe,
neoangiogeneza, inwazja, metastaza, markery nowotworowe, czynniki ryzyka,
metody leczenia nowotworów. Konwersatorium: Przygotowanie i moderowanie
dyskusji na podstawie specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące
problematyki biologii nowotworów.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- warunek dopuszczenia do testu zaliczeniowego: uprzednie zaliczenie
konwersatorium - forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru, zdania
prawda/fałsz. Student powinien znać genetyczne podłoże chorób
nowotworowych (znajomość pojęć: karcynogen, ksenobiotyk, inicjator
karcynogenezy, promotor karcynogenezy, protoonkogen, onkogen,
onkogen wirusowy, gen supresorowy, skutki działania promieniowania
jonizującego i nadﬁoloetowego na DNA, mechanizmy naprawcze),
umieć wymienić cechy komórki nowotworowej oraz nowotworowej
komórki macierzystej, umieć wskazać różnice między nowotworem
łagodnym a złośliwym, znać konsekwencje zaburzeń regulacji cyklu
komórkowego oraz apoptozy (punkty kontrolne, rola białek p53, p21,
Rb, INK4), mieć wiedzę na temat podłoża braku obrony
immunologicznej przeciw nowotworom, znać przebieg angiogenezy,
inwazji i tworzenia przerzutów, znać standardowe metody
diagnostyczne oraz terapeutyczne stosowane w onkologii - warunki
zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu

prezentacja, zaliczenie

- przygotowanie przez studenta kilku zagadnień dotyczących biologii
nowotworów będących kanwą do dyskusji ukierunkowanej na
określoną problematykę na forum grupy - umiejętność oraz
zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji, prezentacji
wyników, opinii, stanowiska na dany temat - aktywny udział w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach, obecność na konwersatoriach jest obowiązkowa (brak
nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli nieobecność usprawiedliwiona jest zwolnieniem lekarskim - to nie więcej niż 25%
czasu trwania konwersatorium)

Sylabusy
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Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67bb12807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość interakcji pomiędzy organizmami symbiotycznymi i ich gospodarzami oraz możliwość zastosowania
tej wiedzy w biologicznej ochronie upraw.

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

mechanizmy prowadzące od symbiozy
do patogenności organizmów względem zwierząt
bezkręgowych; koewolucję pasożytów i ich
gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję
gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach
ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu
zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu
widzenia ekonomicznego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K10, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt
w biologii danego gatunku oraz jej role
w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę
stosowania biologicznej ochrony roślin nad
chemicznymi środkami (pestycydami).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych
środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako
tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska
sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych,
niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie raportu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii
czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.
Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze
szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona
gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne
gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt.
Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy
używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia
ekonomicznego.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie biologicznych środków ochrony upraw

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy
pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt
bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej
ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych
(pestycydów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799bbe2b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi do identyﬁkacji, izolacji, hodowli,
różnicowania i modyﬁkacji genetycznych komórek macierzystych.

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

bieżące odkrycia naukowe dotyczące najnowszych
technik pracy z komórkami macierzystymi, w tym:
tworzenie iPSc, prowadzenie hodowli typu
„organoidy”, zakładanie hodowli 3D i zastosowanie
bioreaktorów w hodowlach 3D, zakładanie
i powadzenie hodowli przestrzennych
z zastosowaniem rusztowań biopolimerowych
i decelularyzowanych tkanek;

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna zasady planowania badań
z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej
i tkankowej i umie samodzielnie opracować protokół
badawczy dotyczący wybranego zagadnienia;

BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP
i ergonomii pracy;

BIO_K2_W12

zaliczenie ustne, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować i wykonać podstawowe badania
biologiczne z wykorzystaniem komórek macierzystych,
w tym: umie wyizolować wybraną populację komórek
macierzystych; umie zidentyﬁkować i fenotypować
wyizolowaną populację komórek macierzystych; umie
BIO_K2_U01, BIO_K2_U05
ukierunkować różnicowanie komórek macierzystych
w wybrany fenotyp; umie przeprowadzić różnicowanie
komórek macierzystych na rusztowania 3D
i bioreaktorach.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować własny protokół postępowania
badawczego wykorzystując wiedzę z oryginalnych
publikacji naukowych.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K03,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05, BIO_K2_K10

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ponoszenia odpowiedzialności za powierzony zakres
prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie
pracować zespołowo;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Sylabusy
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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.

Konwersatoria obejmują m.in.: •Sposoby otrzymywania iPS i ocena stopnia ich
„przeprogramowania”; •Metody modyﬁkacji genetycznych komórek
macierzystych (transdukcje wirusowe); •Metody hodowli 3D komórek
macierzystych i dynamicznych hodowli 3D w bioreaktorach; • Metody
sprawdzania plastyczności komórek macierzystych różnych typów – różnicowanie;
•Pozyskiwanie i bankowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej,
zastosowanie różnej preparatyki komórek krwi pępowinowej i różnych sposobów
mrożeniowych otrzymanych komórek macierzystych.

W1, U2, U3

2.

Ćwiczenia obejmują m.in.: •metody izolacji komórek macierzystych, w tym w
oparciu o proﬁl antygenowy (z zastosowaniem sortowania MACS); •metody
identyﬁkacji oraz oceny fenotypu różnych populacji komórek macierzystych za
pomocą m.in. technik obrazowych; •wybrane metody ukierunkowujące
różnicowanie komórek macierzystych i metody analizy uzyskanego fentypu (np
komórek osteoblastycznych); •enkapsulacja komórek macierzystych i zakładanie
hodowli 3D z elementami hodowli dynamicznej jako metoda hodowli i
późniejszego wykorzystania ich do przeszczepów; •przygotowanie skafoldów z
wybranej decelularyzowanej tkanki szczura i poprowadzenie hodowli komórek
macierzystych z ich wykorzystaniem.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Podczas dyskusji naukowej w trakcie konwersatoriów – na bieżąco
oceniane będzie przygotowanie do dyskusji, aktywność oraz
samodzielne opracowywanie protokołów badawczych w oparciu o
literaturę naukową polską i anglojęzyczną.

raport

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności
praktyczne i poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie
każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego
pisemnego raportu gdzie oceniana będzie krytyczna analiza
uzyskanych wyników własnych i wyników literaturowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67bae84fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami biogeograﬁi odnoszącymi się do obszarów
wyspowych w znaczeniu geograﬁcznym jak i ekologicznym. Zrozumienie przez niego działanie głównych
czynników ekologicznych i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym
wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe.
Poznanie głównych sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości
dyspersji organizmów. Zapoznanie się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji
międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumienie podstaw ewolucyjnych takich zjawisk jak karłowatość,
gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które
stanowią przykłady tych procesów.

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

główne zagadnienia biogeograﬁi. Rozumie działanie
głównych czynników ekologicznych
i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp
kontynentalnych i oceanicznych, w korelacje
obszarowo-gatunkowe. Zna główne sposoby dyspersji
pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich
wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zna
metody biogeograﬁi opisowej i analitycznej. Rozumie
podstawy ewolucyjne głównych zjawisk mających
miejsce na wyspach.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K01, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać specjalistyczną z zakresu biogeograﬁi
wysp wiedzę konieczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich
wniosków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania istotności posiadanej wiedzy z zakresu
rozmieszczenia organizmów na wyspach w celu
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych
i społecznych; dostrzega, na czym polega rzetelność
w prowadzeniu badań z wykorzystaniem poznanych
metod analitycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Deﬁnicja i zakres biogeograﬁi; biogeograﬁa ekologiczna i historyczna, opisowa i
analityczna, ﬁtogeograﬁa i zoogeograﬁa; biogeograﬁa wysp, zakres i metody
analityczne; deﬁnicja wyspy z punktu widzenia ekologicznego i geograﬁcznego;
różne rodzaje wysp, kontynentalne (przykłady), rafowe (przykłady), wulkaniczne
(przykłady), inne (przykłady), sztuczne; wyspy jeziorne, powstawanie wysp; zarysy
tektoniki płyt i dryfu kontynentów; historia geologiczna wybranych wysp
(Madagaskar, Nowa Zelandia, Hawaje); wulkanizm na wyspach; powstawanie raf
koralowych; zasoby wodne; początkowe badania nad biogeograﬁą wysp: Darwin
na Galapagos, Wallace na Molikach; teoria biogeograﬁi wysp Wilsona i
MacArthura; krzywe imigracji i ekstynkcji, efekt celu, efekt ratunkowy, kładki,
równowaga faunistyczna; sposoby dyspersji na wyspy, pokonywanie barier
długodystansowych; procesy imigracji, biochoria i hydrochoria, przykłady; udział
człowieka w dyspersji; ekologia wysp, nasycenie siedliskowe; wymiana
gatunkowa, konkurencja o niszę ekologiczną, konkurencyjne wypieranie; proces
relaksacji; obecne i dawne wymieranie, przegląd form wymarłych; specjacja na
wyspach, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, radiacja adaptacyjna,
przystosowania ﬁzjologiczne i behawioralne; formy olbrzymie i karłowate,
brachypteryczność, dobór naturalny, podstawy ewolucyjne, różne hipotezy,
W1, U1, K1
przykłady (ssaki, ptaki, bezkręgowce); przykład zięb Darwina. metody mierzenia
różnorodności ekologicznej; bioróżnorodność na wyspach, miary i wskaźniki
różnorodności; zależność od obszaru i odległości od kontynentu; ubóstwo
biotyczne wysp, endemity na wyspach, przykłady paleo i neoendemitów; przegląd
najbardziej interesujących wysp wulkanicznych: Galapagos,Święta Helena,
Reunion i Mauritius; geograﬁa, położenie, fauna i ﬂora; przykład wysp Świętego
Tomasza i Książęcej jako naturalnych laboratoriów; przegląd najbardziej
interesujących wysp dryfowych (Nowa Kaledonia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia),
wyspy koralowe Pacyﬁku, Korsyka i inne wyspy akwenu Morza Śródziemnego,
geograﬁa i historia w Plejstocenie; ﬂora i fauna; biogeograﬁa wysp na obszarach
kontynentalnych, obszary górskie, wymieranie, kolonizacje; wyspy ekologiczne,
dyspersja długodystansowa nad obszarami lądowymi niezdatnymi do
zamieszkania; dyspersja przez korytarze ekologiczne; powolna penetracja;
przykład gór stołowych obszaru Pantepuy; wyspy w badaniach ﬁlogeograﬁcznych;
metody analityczne omówione na konkretnych przykładach; ochrona środowisk
wyspowych; obszary priorytetowe, hotspoty bioróżnorodności; zagrożenie
gatunkami egzotycznymi i działalności człowieka; akty prawne, niektóre
szczególnie interesujące wyspy z punktu widzenia ochrony środowiska.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane
uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych
zaliczenie pisemne
od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu
związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka angielskiego, obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799bd8e5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej funkcji, regulacji i zaburzeń gonady męskiej
ssaków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

k_W03- student ma konieczną wiedzę z zakresu
ﬁzjologii zwierząt niezbędną dla rozumienia regulacji
hormonalnej organizmu.

BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

k_W05- student ma pogłębioną wiedzę z zakresu
endokrynologii ogólnej, potrzebną do zrozumienia
wyspecjalizowanych oddziaływań hormonalnych
w gonadzie męskiej oraz do poznania zagadnień
związanych z badaniami w andrologii podstawowej
i klinicznej.

BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

k_W06- student wykorzystuje wiedzę z literatury
kierunkowej.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

k_W13- student zna zasady ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U03 - student potraﬁ uzyskiwać informacje z polskoi anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu
andrologii

BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

k_U03 - student posługuje się specjalistyczną
terminologią z zakresu biologii rozrodu i andrologii.

BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

k_U08- student potraﬁ krytycznie konfrontować
informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące
z różnych źródeł i na tej podstawie wyciągać
uzasadnione wnioski

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01- student ma świadomość złożoności zjawisk
i procesów biologicznych zachodzących w gonadzie
męskiej i układzie rozrodczym.

BIO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

k_K11- student wykazuje potrzebę aktualizacji wiedzy
kierunkowej.

BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

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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Różnicowanie i rozwój gonady męskiej ssaków; centralna regulacja funkcji gonady
męskiej: oś podwzgórze - przysadka mózgowa – jądro; morfologia funkcjonalna
komórek jądra; endo-, para-, i autokrynowe regulatory funkcji komórek Leydiga,
Sertoliego, okołokanalikowych oraz komórek plemnikotwórczych; interakcje
międzykomórkowe w przedziale kanalikowym gonady męskiej oraz w tkance
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
interstycjalnej i ich rola biologiczna; bariera krew – jądro; steroidogeneza i
U3, K1, K2
spermatogeneza jako podstawowe funkcje gonady męskiej i hormonalna regulacja
tych procesów - rola gonadotropin, androgenów, estrogenów i in.; środowiskowe
czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie gonady męskiej; zaburzenia
funkcji gonady męskiej; metody biologii molekularnej w andrologii doświadczalnej
- najnowsze osiągnięcia

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Endokrynologia ogólna, ﬁzjologia zwierząt

Sylabusy
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Kariotyp - praktyczny kurs analizy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb879988392a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem ćwiczeń jest zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania preparatów chromosomowych i zasadami
klasycznej analizy kariotypu.

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 może wymienić i scharakteryzować
podstawowe elementy budowy chromosomu
podziałowego; rozróżnia i charakteryzuje różne typy
chromosomów; zna podstawowe metody barwienia
chromosomów i sporządzania preparatów
cytologicznych; potraﬁ podsumować wyniki analizy
kariotypu. Student rozumie podstawowe pojęcia
i teorie związane z budową i ewolucją kariotypu.

BIO_K2_W10

raport, wyniki badań

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

raport, wyniki badań

BIO_K2_K04, BIO_K2_K08

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonywać preparaty cytologiczne i interpretować
wyniki barwienia chromosomów; potraﬁ dokonywać
pomiarów chromosomów z użyciem odpowiednich
programów komputerowych, sporządzać idiogramy,
kariogramy i tabele zawierające wyniki pomiarów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnej pracy wg wskazówek i jest zdolny do pracy
w zespole 2 – 3 osobowym.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie dokumentacji

10

przygotowanie raportu

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.

Wprowadzenie: budowa i ewolucja chromosomów i kariotypu; analiza kariotypu i
jej zastosowania w badaniach i w praktyce.

W1

2.

Barwienie chromosomów błękitem toluidyny i sporządzanie trwałych preparatów.
Materiał nie traktowany a-bromonaftalenem.

U1, K1

3.

Barwienie chromosomów błękitem toluidyny i sporządzanie trwałych preparatów.
Materiał traktowany a-bromonaftalenem.

U1, K1

Sylabusy
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4.

Analiza mikroskopowa preparatów sporządzonych na dwóch poprzednich
ćwiczeniach, rozpoznawanie faz mitozy. Zaznaczanie w preparatach pozycji
najlepiej widocznych i najlepiej zabarwionych komórek w poszczególnych fazach
(przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi). Cykl komórkowy i indeks
mitotyczny - wprowadzenie.

W1, U1

5.

Określanie częstości poszczególnych faz mitozy w barwionych błękitem toluidyny
preparatach. Obliczanie indeksu mitotycznego dla materiału nie traktowanego i
traktowanego a-bromonaftalenem.

U1

6.

Reakcja Feulgena i jej zastosowanie w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów chromosomowych z użyciem tej metody.

W1, U1, K1

7.

Analiza mikroskopowa preparatów sporządzonych na poprzednich ćwiczeniach.
Wyszukiwanie płytek metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji
najlepiej rozłożonych metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania
mikrofotograﬁi).

U1

8.

Wprowadzenie do mikrofotograﬁi. Zapoznanie ze stosowanym sprzętem
(mikroskop badawczy, przystawka mikrofotograﬁczna, kamera, program do
akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych). Fotografowanie zaznaczonych w
trakcie ćwiczenia 4 i 7 obiektów mikroskopowych.

W1, U1

9.

Zastosowanie orceiny octowej w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów mikroskopowych z użyciem tej metody, Wyszukiwanie płytek
metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji najlepiej rozłożonych
metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi).

U1, K1

10.

Zastosowanie karminu octowego w barwieniu chromosomów. Sporządzanie
preparatów mikroskopowych z użyciem tej metody, Wyszukiwanie płytek
metafazowych, liczenie chromosomów. Zaznaczanie pozycji najlepiej rozłożonych
metafaz w preparatach (przygotowanie do wykonania mikrofotograﬁi).

U1, K1

11.

Liczby chromosomów i ich znaczenie. Liczba podstawowa, liczba gametyczna i
liczba somatyczna chromosomów. Ustalanie stopnia ploidalności na podstawie
porównawczej analizy liczb chromosomowych. Analiza sporządzonych preparatów
w celu ustalenia stopnia ploidalności badanych osobników (Hiacinthus sp.).
Analiza otrzymanych mikrofotograﬁi płytek metafazowych pod kątem stopnia
ploidalności poszczegolnych gatunków (rodzaje: Hieracium, Taraxacum, Bromus).

W1, U1, K1

12.

Fotografowanie zaznaczonych w trakcie ćwiczenia 9 i 10 płytek metafazowych.

U1

13.

Klasyczna analiza kariotypu: zapoznanie z metodą oraz stosowanymi narzędziami
(ustalanie powiększeń, wykonywanie pomiarów i obliczeń, zestawianie wyników,
sporządzanie kariogramów i idiogramów, działanie dostarczonych studentom
programów do obróbki i analizy obrazów oraz specjalistycznych programów do
analizy kariotypu). Studenci ćwiczą umiejętność obsługiwania dostarczonych
programów na własnym sprzęcie komputerowym pod nadzorem prowadzącego.

W1, U1, K1

14.

Studenci wykonują pod nadzorem prowadzącego analizę kariotypu w oparciu o
uzyskane i sfotografowane przez siebie płytki metafazowe Hiacinthus.

U1

15.

Studenci kontynuują samodzielnie analizę kariotypu w oparciu o uzyskane i
sfotografowane przez siebie płytki metafazowe Hiacinthus.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedstawienie szczegółowego raportu zawierającego opis stosowanych
raport, wyniki badań metod oraz wyniki przeprowadzonych samodzielnie przez studenta
badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony głównie dla studentów starszych lat, którzy zaliczyli kurs genetyki. Mogą w nim jednak także uczestniczyć
studenci młodszych lat, szczególnie zainteresowani tą tematyką.Pierwszeństwo mają jednak uczestnicy studiów II stopnia.

Sylabusy
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Szata roślinna Ziemi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799e04f9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel 1: Przekaz wiedzy dotyczącej zróżnicowania szaty roślinnej Ziemi

C2

Cel 2: Przekaz wiedzy dotyczącej źródeł zagrożeń różnorodności biologicznej Ziemi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy i mechanizmy warunkujące zróżnicowanie
szaty roślinnej Ziemi

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

główne czynniki zagrożenia różnorodności biologicznej
Ziemi

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać główne czynniki zagrożenia szaty roślinnej
Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

ocenić wpływ człowieka na szatę roślinną Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K11, BIO_K2_K12

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do dyskusji i działań
praktycznych dotyczących ochrony zasobów
roślinnych w skali regionalnej i globalnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Ekologiczne i klimatyczne uwarunkowania stref roślinno-klimatycznych Ziemi

W1

2.

Zróżnicowanie biologiczne biomów roślinnych Ziemi

W1

3.

Czynniki zagrożenia różnorodności szaty roślinnej Ziemi

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy

284 / 638

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość treści wykładów i materiałów dydaktycznych. Wybór
tematu raportu w konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb87998a1ec5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi płci mikroorganizmów, grzybów, roślin i zwierząt,
rozmnażania płciowego, różnorodności systemów determinacji płci, mechanizmami kierującymi rozwojem gonad
i rozwojem płciowym oraz zaburzeniami rozwoju płciowego i mechanizmami gametogenezy.

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 czym jest płeć i jakie korzyści płyną
z rozmnażania płciowego u różnych grup organizmów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Student wie czym różni się proces płciowy
od rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student wie z czego wynika różnorodność genetyczna.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

Student zna hipotezy tłumaczące powszechność
występowania rozmnażania płciowego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

Student zna kwestie dotyczące powstania płci oraz
wskazuje najważniejsze wydarzenia w ewolucji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

Student rozumie różnice pomiędzy typami płciowymi
a płcią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W7

Student zna najpierwotniejsze przejawy płciowości.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W8

Student zna zagadnienia dotyczące rozmnażania, płci
i determinacji płci u grzybów, pierwotniaków i glonów,
oraz roślin.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W9

Student wie czym jest determinacja płci i potraﬁ
odróżnić ją od płciowego różnicowania.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W10

Student zna i szczegółowo opisuje genetyczne
i środowiskowe systemy determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W11

Student wie czym są chromosomy płciowe, jak
powstają i jak ewoluują; zna różnorodność
chromosomów płci u zwierząt i roślin.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W12

Student wie jak powstają komórki linii płciowej i jakie
mechanizmy regulują ich różnicowanie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W13

Student zna mechanizmy oo- i spermatogenezy, oraz
procesy prowadzące do kształtowania się gamet
żeńskich i męskich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W14

Student zna różnorodność morfologiczną gamet oraz
zna związek morfologii gamet ze sposobami
zapłodnienia.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W15

Student zna molekularne mechanizmy odpowiedzialne
za kształtowanie się struktury jąder i jajników, oraz
pozostałych elementów układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W16

Student zna główne geny determinacji płci.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W17

Student zna różnice między budową męskiego
i żeńskiego układu rozrodczego, oraz zna mechanizmy
płciowego różnicowania się układu rozrodczego
i pozostałych układów.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

287 / 638

W18

Student zna struktury szczątkowe występujące
w obrębie układu rozrodczego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W19

Student zna podstawowe zaburzenia determinacji płci
ludzi.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W20

Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
potraﬁ korzystać z zasobów informacji patentowej,
a także zna konsekwencje prawne naruszenia cudzych
praw autorskich.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać
informację naukową z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim.

BIO_K2_U02

zaliczenie

U2

Student potraﬁ posługiwać się specjalistyczną
terminologią w zakresie genetyki, histologii i anatomii,
a także procesów rozwoju i determinacji płci w języku
polskim i angielskim.

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wykazywać umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych.

BIO_K2_U04

zaliczenie

U4

Student potraﬁ krytycznie konfrontować informacje
z zakresu biologii rozwoju pochodzące z różnych
źródeł i na tej podstawie wyciągać uzasadnione
wnioski.

BIO_K2_U08

zaliczenie

U5

Student potraﬁ występować publicznie w języku
polskim, prezentując zagadnienia dotyczące
wiadomości szczegółowych z zakresu biologii rozwoju.

BIO_K2_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych.

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do uczenia się przez całe życie,
potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób.

BIO_K2_K02

zaliczenie

K3

Student jest gotów do korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów praktycznych.

BIO_K2_K09

zaliczenie

K4

Student jest gotów do aktualizacji wiedzy biologicznej
i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

BIO_K2_K11

zaliczenie

K5

Student jest gotów do wykorzystywania dostępnych
baz danych informacji naukowej z poszanowaniem
prawa autorskiego.

BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
22

288 / 638

konwersatorium

6

ćwiczenia

2

przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie do egzaminu

16

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.

Płeć i rozmnażanie płciowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Powstanie i ewolucja płci

W1, W10, W11, W3, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

3.

Determinacja płci

W10, W11, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Powstawanie i różnicowanie komórek germinalnych

W12, W13, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Mechanizmy rozwoju gonad i układu rozrodczego

W15, W16, W17, W18,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Zaburzenia rozwoju płciowego u ludzi

W16, W19, W20, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

7.

Spermato- i oogeneza, różnorodność morfologiczna gamet

W13, W14, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach. Test jednokrotnego wyboru z 5
odpowiedzi: 30 pytań oraz pytania otwarte: 5-10 pytań

konwersatorium

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Sylabusy

289 / 638

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach oraz ukończenie kursu Genetyka.

Sylabusy

290 / 638

Techniki immunobiologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cb8799e20259.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi technikami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach
immunologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

291 / 638

W1

student rozumie znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna techniki i narzędzia badawcze
stosowane w immunobiologii. Zna zastosować zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaprojektować i wykonać poprawnie podstawowe
badania immunologiczne, a następnie zestawić,
BIO_K2_U01,
zilustrować, zanalizować i krytycznie ocenić ich wyniki.
BIO_K2_U03,
Potraﬁ wyciągać wnioski z prostych analiz/testów
BIO_K2_U05, BIO_K2_U07
immunologicznych i wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do ich interpretacji.

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł
informacji naukowej i aktywnie aktualizuje wiedzę
na temat odporności i nowoczesnych technik
immunologicznych oraz potraﬁ ocenić zagrożenia
wynikające ze stosowanych technik badawczych.
Posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących
wykorzystania najnowszych metod badawczych
w opiece zdrowotnej. Jest również samokrytyczny
i potraﬁ krytycznie zanalizować swoje umiejętności
i działania.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K10

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

5

ćwiczenia

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

292 / 638

1.

Wykład: Zasady prowadzenia badań naukowych: pomysł - hipoteza eksperymentalna falsyﬁkacja hipotezy - opracowanie wyników. Różne formy
prezentacji wyników (seminaria naukowe, komunikaty/plakaty konferencyjne,
oryginalne artykuły naukowo-badawcze, prace przeglądowe, monograﬁe i
podręczniki). Wprowadzenie do tematyki i metodyki prac badawczych
prowadzonych w Zakładzie Immunobiologii Ewolucyjnej. Zasady BHP w
laboratoriach immunologicznych.

W1, U1, K1

2.

Zajęcia laboratoryjne: Pozyskiwanie komórek immunokompetentnych. Podstawy
pracy w warunkach sterylnych (linie komórkowe i hodowle pierwotne) prowadzenie hodowli i testy in vitro na aktywność komórek
immunokompetentnych: proliferacja, pinocytoza, fagocytoza, wybuch tlenowy,
przyleganie komórek, cytotoksyczność; Monitorowanie poziomu mediatorów
odczynu zapalnego; Elektroforeza; Western-blot; Immuno/cyto/histochemia.
Badania z użyciem cytometru przepływowego; Wstęp do bioinformatyki, bazy
danych, analiza sekwencji, projektowanie starterów molekularnych; Komputerowe
opracowywanie wyników: statystyczne i graﬁczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Treści przekazane na wykładzie wchodzą w skład kolokwium
zaliczeniowego.

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, raport

Kolokwium zaliczeniowe (min 60% poprawnych odpowiedzi).
Oceniana jest samodzielna praca studenta na
poszczególnych zajęciach jak również sporządzane
sprawozdanie, w tym poprawność opisu przebiegu
doświadczenia, statystyczne/graﬁczne opracowanie
uzyskanych wyników i poprawność wyciągniętych wniosków.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego obejmującego podstawy immunologii.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca756cc98232.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 29

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat teorii decyzyjnej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji
w złożonych sytuacjach konﬂiktowych, które wymagają znalezienia kompromisu między interesami społecznymi,
ekonomicznymi oraz środowiskowymi.

C2

Uwrażliwienie na trudności w podejmowaniu obiektywnych decyzji w sytuacjach konﬂiktowych, zwłaszcza tych w
które zaangażowanych jest wiele stron o sprzecznych interesach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

294 / 638

W1

teorię podejmowania decyzji, opartą o algorytmy
matematyczne poszukujące optymalnych rozwiązań.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W2

zna metody krytycznego oceniania metod
zastosowanych do podjęcia decyzji oraz podstawowe
metody obliczeniowe stosowane do opisania problemu
decyzyjnego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W3

zna aktualne i rozpoznaje nowe zagrożenia środowiska
przyrodniczego, a także identyﬁkuje potencjalne
konﬂikty społeczne i ekonomiczne związane z próbami
rozwiązania tych zagrożeń.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W4

zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy
komunikacji.

BIO_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U1

potraﬁ dotrzeć do danych dotyczących dowolnego
problemu decyzyjnego a następnie je zebrać, również
w oparciu o źródła elektroniczne. Jednocześnie
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U2

uzasadnia na czym polega problem decyzyjny,
wyznaczyć cele oraz zaproponować alternatywne
rozwiązania. Stosuje techniki matematyczne by
wyłonić najlepszą decyzję. Krytycznie analizuje proces
podejmowania decyzji i wykazuje czy, oraz jak bardzo
zależy on od przyjętych założeń.

BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3

organizuje i koordynuje pracę w grupie.

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U4

student umie przedstawić wyniki procesu decyzyjnego
w formie prezentacji multimedialnej i pisemnego
raportu, jednocześnie dostosowując prezentację
procesu decyzyjnego do osób nie znających technik
podejmowania decyzji. Potraﬁ dyskutować i zadawać
pytania, a także krytycznie ocenić pracę innych oraz
zaproponować alternatywne rozwiązania.

BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K1

student ma nawyk korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów decyzyjnych.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K2

student wykazuje świadomość konieczności
zastosowania metod optymalizacyjnych przy
podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących
środowiska przyrodniczego w sytuacji nacisków
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Z
ostrożnością podchodzi do pochopnego podejmowania
decyzji i nawet po zastosowaniu metod decyzyjnych
stara się krytycznie oceniać wyniki.

BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K12

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

K3

student akceptuje specyﬁkę pracy zespołowej,
rozumie konieczność przyjmowania różnych ról,
BIO_K2_K04,
planowania pracy, zarządzania czasem oraz podziału
BIO_K2_K05, BIO_K2_K06
obowiązków. Akceptuje ocenę swojego wkładu w pracę
zespołową na podstawie wyników pracy całej grupy.

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

295 / 638

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

29

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Przegląd modeli podejmowania decyzji w ochronie środowiska. Omówienie
problemów
różnych podejść.

W2, W3, U1, K1

2.

Sformalizowane metody podejmowania decyzji w sytuacjach konﬂiktowych:
sposoby
deﬁniowania problemów decyzyjnych oraz identyﬁkacja ciał decyzyjnych i stron
konﬂiktu, sposoby budowania hierarchii celów i określania kryteriów według
których
ocenia się stopień osiągania celów, metody ilościowej analizy konsekwencji
alternatywnych decyzji, metody wyznaczana krzywych satysfakcji oraz ważenia
kryteriów, algorytm podejmowania decyzji, podstawy teorii optymalizacji kosztów
i zysków.

W1, W2, U2, K2

3.

Opracowanie i analizy studium przypadku w zakresie podejmowania decyzji,
z wykorzystaniem sformalizowanego modelu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy

296 / 638

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów
zdobywanych zespołowo z 1) prezentacji wykonania zadań na
poszczególnych ćwiczeniach (łącznie 20 pkt), 2) prezentacji
końcowej (15 pkt), oraz 3) pisemnego raportu końcowego (15 pkt).
Dodatkowo studenci otrzymują na zajęciach punkty za aktywność w
dyskusjach merytorycznych. Wkład w pracę zespołu jest oceniany
przez samych studentów na podstawie anonimowych ankiet.
Negatywna ocena pracy studenta w zespole przez innych członków
zespołu obniżać będzie ocenę indywidualną studenta. Podstawą
zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów.

ćwiczenia

projekt, raport,
prezentacja

Wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeniach, oraz
bieżące wykonywanie zadań (etapów projektu) na każde zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy

297 / 638

The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cac67baf05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia terenowe: 10, ćwiczenia: 6, pracownia
komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora

C2

Poznanie ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

298 / 638

W1

student rozpoznaje i opisuje gatunki należące
do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich
przystosowania do zróżnicowanych warunków
środowiskowych,

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji Carnivora

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

student identyﬁkuje zagrożenia dla ssaków
drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych
gatunków

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student zna i wykorzystuje metody służące do badań
ssaków drapieżnych w terenie

BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

student dokonuje analizy diety drapieżnika

BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

Student wie jak napisać raport naukowy w języku
angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych

BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student planuje pracę rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

BIO_K2_K04

raport

K2

student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

BIO_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K3

student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
poprzez czytanie czasopism naukowych
i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych,
uznanych źródeł informacji naukowej

BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia terenowe

10

ćwiczenia

6

pracownia komputerowa

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

konsultacje

10

Sylabusy

299 / 638

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu
Carnivora,
- co oznacza termin „drapieżnik”?
- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,
- problemy koegzystencji z człowiekiem,
- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych

W1, W2, W3, U3, K3

2.

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków
- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych
- metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz
zbioru materiału badawczego w terenie

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach
rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu
Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potraﬁ opisać
przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując
odpowiednie przykłady; potraﬁ opisać sposoby komunikacji wśród
wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy
zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; zna i
potraﬁ opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony
wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie. Forma zaliczenia
pisemnego: zaliczenie pisemne z zakresu wykładów i ćwiczeń składający
się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do
uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa
tematy. Warunki dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z kursu:
zaliczenie pisemne
Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich
ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu
(minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie oraz przekazanie
wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie
pozytywnej oceny z kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie
ze wszystkich komponentów. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, praca w grupie - 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie
pisemne - 65% Aktywne uczestnictwo w zajęciach: za udział podczas
wykładów będą przyznawane punkty. Obecność na wykładach jest
wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
przyznane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą stanowiły
10% oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

ćwiczenia

pracownia komputerowa

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Jednodniowa wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego, wraz z
pracownikiem Parku przejście wzdłuż wyznaczonej trasy. Poznanie
podstawowych informacji o Parku, głównych typów siedliskowych, ﬂory i
fauny, rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków w tym
drapieżników. Podczas zajęć będą dyskutowane zależności
międzygatunkowe (drapieżnik – oﬁara), sposoby zarządzania terenem
objętym ochroną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne – poznanie metod służących do analizy diety
drapieżników, nauka identyﬁkacji materiału referencyjnego (materiał
kostny, preparaty mikroskopowe). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

raport, zaliczenie

Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat
diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli
przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej,
indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy
skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas
ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu
pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie
musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez
prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych,
podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu
zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń. Za raport zostaną
przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie
raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i
stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia pisemnego. Udział i
zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu - punkty będą
przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma
średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły
5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest
obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z ekologii (na poziomie podstawowym), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca7569778eb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące szeroko pojętego działania
hormonów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

302 / 638

W1

student zna złożoność procesów i zjawisk związanych
z przekazywaniem sygnału w komórce, ma pogłębioną
wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych
opisujących procesy endokrynne w prawidłowo
działającym układzie oraz w stanach patologicznych
oraz zna zasady planowania badań i techniki
i narzędzia badawcze stosowane w endokrynologii
oraz przy badaniu czynników zaburzających procesy
endokrynne

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze konieczne do przeanalizowania
zachodzących w komórce procesów, potraﬁ korzystać
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim,
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej oceny
wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych, stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

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.

Interakcja hormon-receptor (receptory jądrowe, błonowe, kanały jonowe), mutacje
receptorów. Transdukcja sygnałów w komórce (przekazywanie informacji
miejscowe i odległe), cross-talk receptorów jądrowych i błonowych. Działanie
genomowe i pozagenomowe steroidów.

W1, U1, K1

Sylabusy

303 / 638

2.

Koregulatory (koaktywatory i korepresory) w działaniu receptorów hormonów
steroidowych, selektywne modulatory receptorów hormonów steroidowych i
enzymów steroidogennych, ﬁtoestrogeny.

W1, U1, K1

3.

Systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-gonada żeńska oraz
sprzężenie zwrotne.

W1, U1, K1

4.

Zwierzęta transgeniczne z knockoutem genów receptorów hormonów.

W1, U1, K1

5.

Rola i działanie steroidów w procesach nowotworowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu wyboru z jedną
zaliczenie na ocenę odpowiedzią prawidłowa oraz częścią, w której należy wpisać brakujący
wyraz/określenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Fizjologia zwierząt

Sylabusy

304 / 638

Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.250.5cac67bb12807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość interakcji pomiędzy organizmami symbiotycznymi i ich gospodarzami oraz możliwość zastosowania
tej wiedzy w biologicznej ochronie upraw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

305 / 638

W1

Mechanizmy prowadzące od symbiozy
do patogenności organizmów względem zwierząt
bezkręgowych; koewolucja pasożytów i ich
gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję
gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach
ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu
zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu
widzenia ekonomicznego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K10, BIO_K2_K11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt
w biologii danego gatunku oraz jej role
w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę
stosowania biologicznej ochrony roślin nad
chemicznymi środkami (pestycydami).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych
środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako
tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska
sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych,
niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie raportu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii
czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.
Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze
szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona
gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne
gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt.
Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy
używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia
ekonomicznego.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie zależności infekcyjności nicieni owadobójczych nicieni w
zależności od stadium gospodarza w różnych temperaturach.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy
pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt
bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej
ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych
(pestycydów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Mikrofotograﬁa i dokumentacja fotograﬁczna badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799b2a76e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potraﬁ wykonać dokumentację fotograﬁczną badań ze szczególnym uwzględnieniem mikroi makrofotograﬁi, dokonać podstawowej edycji zdjęć cyfrowych a także je zaprezentować zgodnie z wymogami
publikacji naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

308 / 638

W1

student zna: • podstawowe zasady fotograﬁi i wpływ
ustawień aparatu (przesłona, czas naświetlania,
ogniskowa, czułość) oraz warunków wykonywania
zdjęcia (oświetlenie, ruch) na parametry zdjęcia.

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: • wykonuje prawidłowe technicznie zdjęcia
obiektów mikroskopowych i makroskopowych. •
posługuje się w podstawowym stopniu programami
do edycji fotograﬁi cyfrowej oraz graﬁki wektorowej •
dokonuje podstawowej edycji zdjęć cyfrowych
obejmującej: zmianę wielkości, kadrowanie, obracanie, BIO_K2_U01, BIO_K2_U09
korektę kontrastu i kolorystyki. • wykonuje pomiary
na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole
powierzchni, liczba obiektów) • opisuje i przedstawia
wykonane zdjęcia w formie zgodnej z zasadami
stosowanymi w pracach naukowych

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe zasady fotograﬁi i wpływ ustawień aparatu (przesłona, czas
naświetlania, ogniskowa, czułość) na parametry zdjęcia. Oświetlenie w fotograﬁi,
wykorzystanie wybranych ﬁltrów fotograﬁcznych (polaryzacyjny, podczerwony,
szary).
Wybrane techniki i sprzęt stosowany w fotograﬁi mikroskopowej i makroskopowej
oraz wykonywanie zdjęć z ich użyciem.
1.

Praca z programami do edycji zdjęć cyfrowych oraz graﬁki wektorowej.
W1, U1
Wykonywanie podstawowej edycji zdjęć cyfrowych obejmującej: zmianę wielkości,
kadrowanie, obracanie, korektę kontrastu i kolorystyki. Stosowanie masek, warstw
i ﬁltrów. Retusz.
Pomiary na zdjęciach cyfrowych (długość, szerokość, pole powierzchni, liczba
obiektów).
Prezentacja zdjęć w formie zgodnej z zasadami stosowanymi w pracach
naukowych. Opisywanie zdjęć, oznaczanie wybranych elementów.

Sylabusy

309 / 638

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie przez studenta pracy zaliczeniowej na ocenę w formie plakatu
lub tablicy zawierającej przynajmniej pięć zdjęć, w tym przynajmniej dwa
mikroskopowe i dwa w technice makrofotograﬁi oraz schemat wykonany
w technice graﬁki wektorowej. Na przynajmniej jednym zdjęciu powinna
zaliczenie na ocenę
być umieszczona skala i opisy. Oceniane będzie poprawne wykonanie
zdjęć, ich opracowanie, prawidłowe wykonanie schematu wektorowego
oraz estetyka, czytelność i poprawne wykonanie plakatu lub tablicy.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

310 / 638

Naukowe podstawy ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cab067cf1263.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, konwersatorium: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie historycznych i współczesnych zagadnie ochrony przyrody.

C2

Poznanie podstaw prawnych i organizacyjnych, celów i form ochrony przyrody.

C3

Poznanie zagadnień różnorodności biologicznej i obcych gatunków inwazyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

311 / 638

W1

poznanie podstaw prawnych i organizacyjnych, celów
i form ochrony przyrody.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

poznanie historycznych i współczesnych zagadnien
ochrony przyrody.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

poznanie zagadnień różnorodności biologicznej
i obcych gatunków inwazyjnych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i rozumieć literaturę z zakresu ochrony
przyrody w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02

esej

U2

krytycznie analizować informację mającą odniesienie
do ochrony przyrody z literatury naukowej, internetu,
a szczególnie dostępnej w masowych mediach

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwej interpretacji złożonych problemów ochrony
przyrody.

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne

K2

systematycznego zapoznawania się z czasopismami
naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla
studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy

BIO_K2_K02, BIO_K2_K11

esej

K3

korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

konwersatorium

12

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie referatu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

312 / 638

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona przyrody w aspekcie historycznym i współcześnie

W2, U1, K1

2.

Zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej oraz najważniejsze dla nich zagrożenia

W2, W3, U2, K1, K3

3.

Podstawy prawne i organizacyjne ochrony przyrody w Polsce, formy ochrony
przyrody, sieć Natura 2000

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Metody ochrony populacji, czerwone księgi, różnorodność biologiczna, inwazyjne
gatunki obce. trwały rozwój.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie pisemne ma formę egzaminu testowego składającego się z
pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz pytań otwartych.

konwersatorium

esej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z przedmiotu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z pracy konwersatoryjnej (eseju).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy

313 / 638

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67bd12eaf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 8, ćwiczenia terenowe: 8, konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jako
podstawowym narzędziem zarządzania zasobami środowiska w procesie zrównoważonego rozwoju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

314 / 638

W1

procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
wybrane artykuły prawa branżowego, organy które
uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie
zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości
udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
w procedurze OOŚ

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

procedurę OOŚ w kontekście transgranicznym
i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych
ocenach oddziaływania na środowisko

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

metody oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Ma wiedzę o potencjalnych oddziaływaniach
przedsięwzięć na środowisko

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji
pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji

BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia
na środowisko. Potraﬁ wskazać potencjalne
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz
przewidzieć skutki skumulowane w środowisku

BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

wykonać projekt raportu OOŚ i Karty Informacyjnej
Przedsięwzięcia (KIP); do wykonania ilustracji
graﬁcznej i tabelarycznej umie wykorzystać
odpowiednie programy komputerowe

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

8

ćwiczenia terenowe

8

konwersatorium

14

przygotowanie raportu

8

przygotowanie projektu

12

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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

315 / 638

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria: podstawy prawne procedury oceny oddziaływania na środowisko,
cel, w jakich przypadkach jest przeprowadzana, jakie są jej główne etapy,
narzędzia itp., rodzaje postępowań ocenowych, inwentaryzacja przyrodnicza i
dobre praktyki w zakresie opisu poszczególnych elementów środowiska i przyrody
ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ.
Na zajęciach analizowane będą raporty OOŚ wykonane dla różnego typu
inwestycji, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m in:
elektrowni (konwencjonalnych, elektrociepłowni, wiatrowych, wodnych),
kamieniołomów i kopalni odkrywkowych, autostrad, dróg ekspresowych i innych
inwestycji o charakterze liniowym, zapór lub innych urządzeń do stałego
zatrzymywania lub retencjonowania wody, instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarni śmieci), ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu tych inwestycji na: (1) gatunki chronione oraz ich
siedliska, (2) obszary chronione i obszary Natura 2000, (3) korytarze ekologiczne,
(4) klimat akustyczny i przyrodę nieożywioną, a także w zakresie: (5) kompensacji
przyrodniczych i (6) porealizacyjnego monitoringu przyrody ożywionej

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Ćwiczenia: Projekt raportu OOŚ i KIP dla wybranych inwestycji
(1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w
tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2.

W1, W2, W3, U3
(2) rozwiązania alternatywne (wariantowanie),
(3) kompensacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny w zakresie przyrody
ożywionej.
Prezentacja i dyskusja przygotowanych projektów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, a także ocen z wykonanych
projektów raportu OOŚ i KIP

ćwiczenia terenowe

projekt

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, a także ocen z wykonanych
projektów raportu OOŚ i KIP

konwersatorium

Zaliczenie na ocenę przeprowadzone na zakończenie zajęć, w formie
zaliczenie pisemne pisemnej (pytania zamknięte i otwarte); ocena proporcjonalnie do liczby
uzyskanych punktów, zaliczenie od 51 % punktów

Sylabusy

316 / 638

Ontogeneza człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5ca756978512e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z przebiegiem i czynnikami modyﬁkujacymi rozwój biologiczny człowieka

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 złożoność procesów
ontogenetycznych człowieka, których rozwiązanie
wymaga podejścia interdyscyplinarnego

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

317 / 638

W2

absolwent zna i rozumie złożoność procesów
ontogenetycznych i oceną prawidłowości jej przebegu

BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

absolwent zna i rozumie informacje z zakresu biologii
człowieka

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ stosować zaawansowane techniki
i narzędzia badawcze właściwe dla biologii czowieka

BIO_K2_U01

zaliczenie

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczna
terminologią w zakresie biologii człowieka w języku
polskim i angielskim

BIO_K2_U03

zaliczenie

U3

absolwent potraﬁ wykorzystywać wiedzę
specjalistyczną do interpretacji zebranych danych
empirycznych oraz na tej podstawie formułować
odpowiednie wnioski

BIO_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do interpretowania złożoności
zjawisk i procesów biologicznych

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania
i upowszechniania zasady ścisłego, opartego
na danych empirycznych interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych w pracy badawczej
i działaniach praktycznych

BIO_K2_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

rozwiązywanie zadań problemowych

4

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie kazusów

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

318 / 638

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka rozwoju biologicznego w różnych okresach życia postnatalnego
(noworodkowego, niemowlęcego, dzieciństwa młodszego i starszego,
młodzieńczym, dorosłości, dojrzałości i starości

W1, W2, W3

2.

Rozwój wybranych układów oraz hormonalna regulacja procesu wzrastania

W1, W2, W3

3.

Zaburzenia w dynamice i harmonii rozwoju

W1, W2, W3, K1, K2

4.

Genetyczne, paragenetyczne i środowiskowego uwarunkowania przebiegu
rozwoju oraz kondycji biologicznej osób w różnych okresach życia

W1, W2, W3, K1, K2

5.

Zróżnicowanie budowy ciała oraz przebiegu rozwoju w aspekcie różnic
dymorﬁcznych oraz somatotypu

W1, W2, W3

6.

Rozwój motoryczny

W1, W2, W3

7.

Wybrane zagadnienia z zakresu promocji zdrowia (pojęcie zdrowia i warunków
zdrowotnych, wskaźniki zdrowia populacji, zależność pomiędzy sposobem
żywienia i aktywność ﬁzyczna a rozwojem biologiczny i zdrowiem

W1, W2, W3, K1, K2

8.

Dynamika i kinetyka procesu wzrastania

U1, U2, U3

9.

Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży (wiek biologiczny i normy rozwojowe)

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

10.

Prognozowanie dorosłej wysokości ciała , Ocena budowy ciała

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

11.

Określanie stopnia dymorﬁzmu płciowego w zakresie cech antropometrycznych

U1, U2, U3

12.

Ocena aktywności ﬁzycznej, sposobu żywienia oraz stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

13.

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju biologicznego i kondycji
biologicznej.

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

zaliczenie pisemne-mini eseje lub test wyboru. Do
zaliczenia konieczne jest uzyskanie 60% z maksymalnej
punktacji

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach i poprawne wykonanie
zadań z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw anatomii, ﬁzjologii i genetyki człowieka

Sylabusy
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Paleobotanika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799b83d4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie kopalnego zapisu historii ewolucyjnej roślin, głównych wydarzeń w ewolucji roślin, roślinności
w poszczególnych epokach geologicznych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zastosowania
biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w oparciu o rośliny kopalne. Nabycie umiejętności
stosowania podstawowych metod badawczych używanych w paleobotanice do opisu i interpretacji roślin
kopalnych.

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 opisuje główne linie ewolucyjne roślin
od prekambru po holocen z uwzględnieniem grup
wymarłych. • Student umie wytłumaczyć znaczenie
przystosowawcze cech budowy morfologicznej
i anatomicznej kopalnych roślin. • Student omawia
stan zbadania i poznania różnych grup roślin
kopalnych w kraju i za granicą. • Student umie
wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody
badawcze stosowane w paleobotanice.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo
najczęściej spotykane skamieniałości roślinne,
na podstawie ich budowy morfologicznej
i anatomicznej potraﬁ wyciągnąć wnioski
paleoekologiczne i ewolucyjne.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład:

1.

Sylabusy

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia w ewolucji roślin.
Charakterystyka głównych grup roślin kopalnych. Budowa anatomiczna i
morfologiczna najlepiej poznanych roślin kopalnych, w tym form przejściowych.
W1, U1
Roślinność w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na
tle zjawisk w nich zachodzących. Terrestrializacja. Podstawowe zagadnienia
zastosowania biostratygraﬁi, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeograﬁi w
oparciu o rośliny kopalne.
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Ćwiczenia:
Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym
oryginalnym materiale skamieniałości. Podstawowe metody badawcze używane w
paleobotanice do badania, opisu i interpretacji roślin kopalnych. Ćwiczenia
praktyczne w identyﬁkacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie
zachowanej morfologii i anatomii.

2.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru
obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów, wykonania opisu
rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
skamieniałości roślin. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa
okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność
systematyczną okazów, wypisać cechy, które pozwoliły na ich
zidentyﬁkowanie, podać ich charakterystykę paleobotaniczną. Do
zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie
przynajmniej jednej skamieniałości. Sumarycznie wymagane jest
uzyskanie minimum 60% punktów z testu i części praktycznej.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy
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Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.62064f91d9d65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze sposobami automatyzacji obróbki i analizy różnych typów danych biologicznych przy
wykorzystaniu standardowych narzędzi linii komendy Linux/Unix oraz języka programowania R

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student wie jak sformatować i uporządkować dane
w plikach oraz pliki w folderach

BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie format i strukturę plików tekstowych

BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna polecenia powłoki system Linux oraz
podstawowe narzędzia wykorzystywane
do automatyzacji przetwarzania i analizy danych

BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W4

Student zna podstawowe polecenia i konstrukcje
języka R oraz role pakietów R w analizie danych

BIO_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Połączyć się zdalnie z komputerem pracującym pod
kontrolą systemu Linux oraz pracować w linii komendy
Linux

BIO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Używać edytora tekstu Nano

BIO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Automatyzować rutynowe zadania w zakresie obróbki
i analizy danych w powłoce system Linux
z wykorzystaniem standardowych narzędzi linii
komendy

BIO_K2_U01, BIO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

Wykorzystać R i Rstudio do wizualizacji,
podsumowania, zmiany struktury i ﬁltrowania danych

BIO_K2_U01, BIO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uznania zasadniczej roli plików tekstowych
w wymianie i analizie danych

BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

Uznania zalet wykorzystania narzędzi linii komendy
systemu Linux w analizie danych biologicznych

BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K3

Uznania zalet skryptów jako trwałego zapisu analizy
danych niezbędnego dla powtarzalnej nauki

BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

• Organizacja danych w formie arkuszy i tabel, relacje między tabelami
• Pliki tekstowe, edytory tekstu i wyrażenia regularne
• Łączenie ze zdalnym komputerem z systemem Linux
• Poruszanie się w systemie Linux
• Narzędzia linii koment Linux i łączenie ich w potoki
• Automatyzacja za pomocą skryptów powłoki Linux

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

• R i RStudio
• Dane w R
• Praca z tabelami danych
• Tidyverse
• Wykresy
• Praktyczne przykłady pracy z danymi biologicznymi

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Uzyskanie ponad 50% punktów z testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799bbe2b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi do identyﬁkacji, izolacji, hodowli,
różnicowania i modyﬁkacji genetycznych komórek macierzystych.

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

bieżące odkrycia naukowe dotyczące najnowszych
technik pracy z komórkami macierzystymi, w tym:
tworzenie iPSc, prowadzenie hodowli typu
„organoidy”, zakładanie hodowli 3D i zastosowanie
bioreaktorów w hodowlach 3D, zakładanie
i powadzenie hodowli przestrzennych
z zastosowaniem rusztowań biopolimerowych
i decelularyzowanych tkanek;

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna zasady planowania badań
z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej
i tkankowej i umie samodzielnie opracować protokół
badawczy dotyczący wybranego zagadnienia;

BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP
i ergonomii pracy;

BIO_K2_W12

zaliczenie ustne, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować i wykonać podstawowe badania
biologiczne z wykorzystaniem komórek macierzystych,
w tym: umie wyizolować wybraną populację komórek
macierzystych; umie zidentyﬁkować i fenotypować
wyizolowaną populację komórek macierzystych; umie
BIO_K2_U01, BIO_K2_U05
ukierunkować różnicowanie komórek macierzystych
w wybrany fenotyp; umie przeprowadzić różnicowanie
komórek macierzystych na rusztowania 3D
i bioreaktorach.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować własny protokół postępowania
badawczego wykorzystując wiedzę z oryginalnych
publikacji naukowych.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K03,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05, BIO_K2_K10

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ponoszenia odpowiedzialności za powierzony zakres
prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie
pracować zespołowo;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Sylabusy
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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.

Konwersatoria obejmują m.in.: •Sposoby otrzymywania iPS i ocena stopnia ich
„przeprogramowania”; •Metody modyﬁkacji genetycznych komórek
macierzystych (transdukcje wirusowe); •Metody hodowli 3D komórek
macierzystych i dynamicznych hodowli 3D w bioreaktorach; • Metody
sprawdzania plastyczności komórek macierzystych różnych typów – różnicowanie;
•Metody pozyskiwania komórek krwiotwórczych ze szpiku lub krwi obwodowej, ich
przeszczepy autologiczne i allogenicze; •Zastosowania komórek
mezenchymalnych szpiku w medycynie regeneracyjnej.

W1, U2

2.

Ćwiczenia obejmują m.in.: •metody izolacji komórek macierzystych, w tym w
oparciu o proﬁl antygenowy (z zastosowaniem sortowania MACS); •metody
identyﬁkacji oraz oceny fenotypu różnych populacji komórek macierzystych za
pomocą m.in. technik obrazowych; •wybrane metody ukierunkowujące
różnicowanie komórek macierzystych i metody analizy uzyskanego fentypu (np
komórek osteoblastycznych); •enkapsulacja komórek macierzystych i zakładanie
hodowli 3D z elementami hodowli dynamicznej jako metoda hodowli i
późniejszego wykorzystania ich do przeszczepów; •przygotowanie skafoldów z
wybranej decelularyzowanej tkanki szczura i poprowadzenie hodowli komórek
macierzystych z ich wykorzystaniem.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Podczas dyskusji naukowej w trakcie konwersatoriów – na bieżąco
oceniane będzie przygotowanie do dyskusji, aktywność oraz
samodzielne opracowywanie protokołów badawczych w oparciu o
literaturę naukową polską i anglojęzyczną.

raport

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności
praktyczne i poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie
każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego
pisemnego raportu gdzie oceniana będzie krytyczna analiza
uzyskanych wyników własnych i wyników literaturowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy żywienia i żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799b9f4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poznanie zależości pomiędzy sposobem żywienia a rozwojem biologicznym i zdrowiem człowieka oraz poznanie
metod oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia

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 informacje z zakresu nauk
ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania
organizmu człowieka

BIO_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

absolwent zna i rozumie informacje z zakresu
auksologii

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

absolwent zna i rozumie aktualną literaturę
przedmiotu z zakresu auksologii

BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać
informację naukową z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim

BIO_K2_U02

prezentacja, zaliczenie

U2

absolwent potraﬁ wykazywać umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych

BIO_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować prezentację
pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów

BIO_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

K1

absolwent jest gotów do korzystania z uznanych
źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się
zasadami krytycznego wnioskowania przy
rozstrzyganiu problemów praktycznych

BIO_K2_K09

prezentacja, zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do interpretownia złożoności
zjawisk i procesów biologicznych

BIO_K2_K01

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

6

ćwiczenia

9

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

przygotowanie do ćwiczeń

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Składniki odżywcze (białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne, witaminy,
składniki bioaktywne) oraz dodatki do żywności (barwniki, substancje
W1, W2, W3
konserwujące, przeciwutleniacze, substancje słodzące, aromaty oraz substancje
wzmacniające smak i zapach, inne substancje dodawane ze względów
technologicznych) i ich wpływ na zdrowie człowieka.

2.

Podział produktów spożywczych i charakterystyka ich wartości odżywczej,
zanieczyszczenia i substancje antyodżywcze.

W1, W2, W3

3.

Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności ﬁzycznej jako źródło wiedzy o
zasadach żywienia człowieka. Żywienie kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci.

W1, W2, W3

4.

Rola racjonalnej diety w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, żywność
funkcjonalna, znaczenie probiotyków i prebiotyków.

W1, W2, W3

5.

Nutrigetyka, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu odżywienia
Czynniki wpływające na sposób żywienia. Zmiany sposobu żywienia w historii
człowieka.

W1, W2, W3

6.

Metody oceny sposobu żywienia, zalety i wady pod kątem przydatności w różnych
rodzajach badań

U1, U2, U3, K1, K2

7.

Antropometryczna ocena stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

8.

Praktyczna ocena jakościowa i ilościowa diety i ocena stanu odżywienia

U1, U2, U3, K1, K2

9.

Metody analizy składu ciała

U1, U2, U3, K1, K2

10.

Wady i zalety diety alternatywnych oraz wybranych odchudzających diet
alternatywnych

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę poprawne odpowiedzi na 60% pytań ( test wyboru)

konwersatorium

prezentacja

przygtowanie i wygłoszenie referatu

ćwiczenia

zaliczenie

poprawne wykonanie zadań z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość budowy i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka, mechanizmów regulacyjnych spożywania pokarmu,
trawienia i wchłaniania

Sylabusy
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Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799bd8e5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej funkcji, regulacji i zaburzeń gonady męskiej
ssaków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

k_W03- student ma konieczną wiedzę z zakresu
ﬁzjologii zwierząt niezbędną dla rozumienia regulacji
hormonalnej organizmu.

BIO_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

k_W05- student ma pogłębioną wiedzę z zakresu
endokrynologii ogólnej, potrzebną do zrozumienia
wyspecjalizowanych oddziaływań hormonalnych
w gonadzie męskiej oraz do poznania zagadnień
związanych z badaniami w andrologii podstawowej
i klinicznej.

BIO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

k_W06- student wykorzystuje wiedzę z literatury
kierunkowej.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

k_W13- student zna zasady ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.

BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U03 - student potraﬁ uzyskiwać informacje z polskoi anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu
andrologii

BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

k_U03 - student posługuje się specjalistyczną
terminologią z zakresu biologii rozrodu i andrologii.

BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

k_U08- student potraﬁ krytycznie konfrontować
informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące
z różnych źródeł i na tej podstawie wyciągać
uzasadnione wnioski

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01- student ma świadomość złożoności zjawisk
i procesów biologicznych zachodzących w gonadzie
męskiej i układzie rozrodczym.

BIO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

k_K11- student wykazuje potrzebę aktualizacji wiedzy
kierunkowej.

BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

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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Różnicowanie i rozwój gonady męskiej ssaków; centralna regulacja funkcji gonady
męskiej: oś podwzgórze - przysadka mózgowa – jądro; morfologia funkcjonalna
komórek jądra; endo-, para-, i autokrynowe regulatory funkcji komórek Leydiga,
Sertoliego, okołokanalikowych oraz komórek plemnikotwórczych; interakcje
międzykomórkowe w przedziale kanalikowym gonady męskiej oraz w tkance
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
interstycjalnej i ich rola biologiczna; bariera krew – jądro; steroidogeneza i
U3, K1, K2
spermatogeneza jako podstawowe funkcje gonady męskiej i hormonalna regulacja
tych procesów - rola gonadotropin, androgenów, estrogenów i in.; środowiskowe
czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie gonady męskiej; zaburzenia
funkcji gonady męskiej; metody biologii molekularnej w andrologii doświadczalnej
- najnowsze osiągnięcia

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Endokrynologia ogólna, ﬁzjologia zwierząt

Sylabusy
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Szata roślinna Ziemi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799e04f9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel 1: Przekaz wiedzy dotyczącej zróżnicowania szaty roślinnej Ziemi

C2

Cel 2: Przekaz wiedzy dotyczącej źródeł zagrożeń różnorodności biologicznej Ziemi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy i mechanizmy warunkujące zróżnicowanie
szaty roślinnej Ziemi

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

główne czynniki zagrożenia różnorodności biologicznej
Ziemi

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać główne czynniki zagrożenia szaty roślinnej
Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

ocenić wpływ człowieka na szatę roślinną Ziemi

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K11, BIO_K2_K12

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do dyskusji i działań
praktycznych dotyczących ochrony zasobów
roślinnych w skali regionalnej i globalnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Ekologiczne i klimatyczne uwarunkowania stref roślinno-klimatycznych Ziemi

W1

2.

Zróżnicowanie biologiczne biomów roślinnych Ziemi

W1

3.

Czynniki zagrożenia różnorodności szaty roślinnej Ziemi

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość treści wykładów i materiałów dydaktycznych. Wybór
tematu raportu w konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Techniki immunobiologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cb8799e20259.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi technikami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach
immunologicznych.

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 znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna techniki i narzędzia badawcze
stosowane w immunobiologii. Zna zastosować zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaprojektować i wykonać poprawnie podstawowe
badania immunologiczne, a następnie zestawić,
BIO_K2_U01,
zilustrować, zanalizować i krytycznie ocenić ich wyniki.
BIO_K2_U03,
Potraﬁ wyciągać wnioski z prostych analiz/testów
BIO_K2_U05, BIO_K2_U07
immunologicznych i wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do ich interpretacji.

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł
informacji naukowej i aktywnie aktualizuje wiedzę
na temat odporności i nowoczesnych technik
immunologicznych oraz potraﬁ ocenić zagrożenia
wynikające ze stosowanych technik badawczych.
Posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących
wykorzystania najnowszych metod badawczych
w opiece zdrowotnej. Jest również samokrytyczny
i potraﬁ krytycznie zanalizować swoje umiejętności
i działania.

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K10

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

5

ćwiczenia

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: Zasady prowadzenia badań naukowych: pomysł - hipoteza eksperymentalna falsyﬁkacja hipotezy - opracowanie wyników. Różne formy
prezentacji wyników (seminaria naukowe, komunikaty/plakaty konferencyjne,
oryginalne artykuły naukowo-badawcze, prace przeglądowe, monograﬁe i
podręczniki). Wprowadzenie do tematyki i metodyki prac badawczych z zakresu
immunobiologii. Zasady bepieczeństwa w laboratoriach immunologicznych.

W1, U1, K1

2.

Zajęcia laboratoryjne: Pozyskiwanie komórek immunokompetentnych. Podstawy
pracy w warunkach sterylnych (linie komórkowe i hodowle pierwotne) prowadzenie hodowli i testy in vitro na aktywność komórek
immunokompetentnych: proliferacja, pinocytoza, fagocytoza, wybuch tlenowy,
przyleganie komórek, cytotoksyczność; Monitorowanie poziomu mediatorów
odczynu zapalnego; Elektroforeza; Western-blot; Immuno/cyto/histochemia.
Badania z użyciem cytometru przepływowego; Wstęp do bioinformatyki, bazy
danych, analiza sekwencji, projektowanie starterów molekularnych;
Wykorzystanie modeli zwierzecych w badaniach immunologicznych na przykładzie
larw danio pregowanego; Komputerowe opracowywanie wyników: statystyczne i
graﬁczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Treści przekazane na wykładzie wchodzą w skład kolokwium
zaliczeniowego.

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Kolokwium zaliczeniowe (min 60% poprawnych odpowiedzi).
Oceniana jest samodzielna praca studenta na poszczególnych
zajęciach jak również sporządzane sprawozdanie, w tym
zaliczenie pisemne, raport
poprawność opisu przebiegu doświadczenia,
statystyczne/graﬁczne opracowanie uzyskanych wyników i
poprawność wyciągniętych wniosków.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego obejmującego podstawy immunologii.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.250.5cac67baf05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia terenowe: 10, ćwiczenia: 6, pracownia
komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora

C2

Poznanie ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

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 i opisuje gatunki należące
do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich
przystosowania do zróżnicowanych warunków
środowiskowych,

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji i ekologii Carnivora

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

student identyﬁkuje zagrożenia dla ssaków
drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych
gatunków

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student zna i wykorzystuje metody służące do badań
ssaków drapieżnych w terenie

BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

student dokonuje analizy diety drapieżnika

BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

Student wiek jak napisać raport naukowy w języku
angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych

BIO_K2_U03, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student planuje pracę rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

BIO_K2_K04

raport

K2

student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

BIO_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K3

student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
poprzez czytanie czasopism naukowych
i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych,
uznanych źródeł informacji naukowej

BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia terenowe

10

ćwiczenia

6

pracownia komputerowa

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

konsultacje

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu
Carnivora,
- co oznacza termin „drapieżnik”?
- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,
- problemy koegzystencji z człowiekiem,
- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych

W1, W2, W3, U3, K3

2.

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków
- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych
- metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz
zbioru materiału badawczego w terenie

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach
rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu
Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potraﬁ opisać
przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując
odpowiednie przykłady; potraﬁ opisać sposoby komunikacji wśród
wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy
zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; zna i
potraﬁ opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony
wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie. Forma zaliczenia
pisemnego: zaliczenie pisemne z zakresu wykładów i ćwiczeń składający
się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do
uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa
tematy. Warunki dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z kursu:
zaliczenie pisemne
Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich
ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu
(minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie oraz przekazanie
wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie
pozytywnej oceny z kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie
ze wszystkich komponentów. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, praca w grupie - 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie
pisemne - 65% Aktywne uczestnictwo w zajęciach: za udział podczas
wykładów będą przyznawane punkty. Obecność na wykładach jest
wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
przyznane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą stanowiły
10% oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

ćwiczenia

pracownia komputerowa

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Jednodniowa wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego, wraz z
pracownikiem Parku przejście wzdłuż wyznaczonej trasy. Poznanie
podstawowych informacji o Parku, głównych typów siedliskowych, ﬂory i
fauny, rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków w tym
drapieżników. Podczas zajęć będą dyskutowane zależności
międzygatunkowe (drapieżnik – oﬁara), sposoby zarządzania terenem
objętym ochroną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne – poznanie metod służących do analizy diety
drapieżników, nauka identyﬁkacji materiału referencyjnego (materiał
kostny, preparaty mikroskopowe). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

raport, zaliczenie

Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat
diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli
przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej,
indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy
skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas
ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu
pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie
musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez
prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych,
podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu
zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń. Za raport zostaną
przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie
raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i
stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia pisemnego. Udział i
zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu - punkty będą
przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma
średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły
5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest
obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z ekologii (na poziomie podstawowym), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bd44b0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 15, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie zależności pomiędzy różnymi czynnikami ﬁzycznymi, chemicznymi i biologicznymi kształtującymi
środowisko wodne. Identyﬁkacja zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych i nabycie
podstawowych umiejętności w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego.

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

opisuje strukturę i funkcję najważniejszych typów
ekosystemów wodnych jako wynik złożonych interakcji
czynników ﬁzycznych, chemicznych i biologicznych;
Rozpoznaje podstawowe problemy badawcze ekologii
wód, rozumiejąc konieczność interdyscyplinarnego
charakteru badań. Dostrzega związki i zależności
na różnych poziomach funkcjonowania ekosystemów
wodnych. Rozpoznaje globalne zagrożenia dotyczące
wodnych ekosystemów. Zna biologię głównych grup
hydrobiontów i role, jakie pełnią one w ekosystemie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukuje adekwatne źródła informacji i sprawnie
korzysta z fachowej literatury w języku polskim
i angielskim; Umie pobierać próby
BIO_K2_U02,
makrobezkręgowców do analiz biologicznych
BIO_K2_U03,
wodnych. Rozpoznaje, a z pomocą literatury potraﬁ
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08
oznaczyć pospolite taksony zamieszkujące wody
powierzchniowe. Potraﬁ przygotować wystąpienie
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii
środowisk wodnych.

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
kształtujących ekosystemy wodne. Wykazuje potrzebę
systematycznego pogłębiania wiedzy. Współpracuje
w grupie organizując pracę zgodnie z zasadami
ergonomii i bezpieczeństwa.

BIO_K2_K01, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

15

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie do egzaminu

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

2

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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.

Specyﬁka wodnych ekosystemów; Główne strefy w środowisku wodnym oraz
zamieszkujące je kategorie organizmów; Produkcja i przetwarzanie materii
organicznej w wodach; Rzeki i strumienie jako systemy ekologiczne w świetle
koncepcji: „kontinuum rzeczne” oraz „puls wylewów”; Czynniki ﬁzyczne
warunkujące produkcję pierwotną w streﬁe pelagicznej; Status troﬁczny
zbiorników wodnych i eutroﬁzacja;

W1, U1

2.

Rekultywacja jezior przeżyźnionych; Wpływ konsumentów na zagęszczenie
ﬁtoplanktonu: „kaskada troﬁczna” i „biomanipulacja”; Alternatywne stany
troﬁczne w płytkich jeziorach;

W1, U1

3.

Ekologia stref międzypływowych: efekty pływów na dnie skalistym i w
drobnoziarnistych osadach; Środowiska beztlenowe, maty bakteryjne i życie na
granicy zasięgu tlenu; „Mikroogranizmalne sieci troﬁczne” w toni wodnej;
Oceaniczne biomy pelagiczne; Jeziora i drobne zbiorniki jako dogodne obiekty
badań z zakresu ekologii zespołów.

W1, U1

4.

Ćwiczenia obejmują następujące treści: Podstawowy sprzęt do poboru prób w
różnych typach wód powierzchniowych; Techniki bezpiecznej pracy w terenie;
Planowanie poboru prób; Główne grupy taksonomiczne hydrobiontów: biologia i
ekologia; Metody badań laboratoryjnych i techniki oznaczania orzęsków i
makrobezkręgowców Ilościowe opracowanie wyników badań. Wykorzystanie
hydrobiontów w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Terminowe wykonywanie testów i zadań na płaszczyźnie ezaliczenie pisemne, zaliczenie na
learningowej. Zaliczenie sprawdzianu końcowego na co
ocenę
najmniej 50% punktów.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Terminowe wykonywanie testów na płaszczyźnie elearningowej. Zaliczenie sprawdzianu końcowego na co
najmniej 50% punktów.

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

Sprawozdanie pisemne z wyników badań w terenie, ocena
jakości badanych środowisk

Sylabusy
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Biologia ewolucyjna naczelnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.220.5cb8799218796.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą historii ewolucyjnej naczelnych, ich zmienności
biogeograﬁcznej oraz strategii zachowań społecznych. W ramach kursu studenci zdobywają praktyczną wiedzę
dotyczącą identyﬁkacji różnych gatunków naczelnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna systematykę rzędu naczelnych

BIO_K2_W04

egzamin pisemny
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W2

zna przebieg ewolucji naczelnych

BIO_K2_W01

egzamin pisemny

W3

posiada wiedzę z zakresu zróżnicowania małp
BIO_K2_W04,
człekokształtnych, środowiska ich życia oraz zachowań
BIO_K2_W06
protokulturowych.

egzamin pisemny

W4

zna i komentuje zachowania społeczne małp
człekokształtnych w odniesieniu do ewolucji rodzaju
Homo.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student używa swobodnie pojęcia zmienności
biogeograﬁcznej w kontekście gatunku Homo sapiens

BIO_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ odnieść się do problemu rasy, płci a także
zachowań hetero- i homoseksualnych u naczelnych.

BIO_K2_U04

egzamin pisemny

U3

rozumie i potraﬁ wyjaśnić pojęcie kooperacji
rozrodczej (cooperative breeding) i jej znaczenie
w ewolucji naczelnych nie wyłączając Homo sapiens

BIO_K2_U03

egzamin pisemny

U4

potraﬁ dyskutować na trudny temat ewolucyjnych
uwarunkowań poligynii, poliandrii monogamii,
monogamii okresowej oraz podstawowych problemów
psychologii ewolucyjnej

BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Naczelne w świecie ssaków, cechy typowe dla tej grupy zwierząt

W1, W2, W3, W4, U1, U2

2.

Systematyka naczelnych i problemy z tym związane

W1, W3

3.

Ewolucja naczelnych w świetle badań paleontologicznych i genetycznych

W1, W2, U3

4.

Zróżnicowanie biogeograﬁczne naczelnych i ich środowisko życia

W1, W2, W3

5.

Strategie zachowań społecznych w obrębie małpiatek, małp zwierzokształtnych i
człekokształtnych

W4, U2, U3

Sylabusy
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6.

Uwarunkowania ekologiczne i etologiczne układów haremowych, poliginii
wielosamcowej, monogamii, monogamii okresowej i samotniczego trybu życia

W3, U3, U4

7.

Rozwój prenatalny i postnatalny na przykładzie wybranych gatunków

W4, U1, U2, U3

8.

Zoonozy – choroby przenoszone przez naczelne

W2, U1

9.

Zachowania protokulturowe u małp człekokształtnych

W1, W2, W3, W4, U2

10.

Problematyka samoświadomości i świadomości reﬂeksyjnej u małp

W3, W4, U4

11.

Zagrożenia cywilizacyjne i ich wpływ na przetrwanie naczelnych w środowisku
naturalnym

W1, W4, U2

12.

Małpy w ZOO, laboratoriach, cyrkach i domostwach – adaptacja, habituacja i
efekty czynników stresogennych

W4, U1, U2, U3, U4

13.

Małpa w literaturze i szeroko pojętej sztuce.

W1, W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

test wyboru; warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej
60% poprawnych odpowiedzi z testu wyboru

350 / 638

Metody badań w biologii człowieka - praktikum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5cb8799f667b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu antropologii biologicznej zarówno pradziejowej jak współczesnej.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami statystycznymi opracowania danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

interpretuje złożoność procesów i zjawisk
w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia
interdyscyplinarnego

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz
powstawanie nowych kierunków i dyscyplin
badawczych

BIO_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia
badawcze stosowane w wybranych specjalnościach
BIO_K2_W10
nauk biologicznych

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętności planowania
i przeprowadzania zadań badawczych pod kierunkiem
opiekuna naukowego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

posługuje się zaawansowanymi metodami
statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi
adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

zbiera i prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz
formułuje odpowiednie wnioski

BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

posiada umiejętności planowania i przeprowadzania
zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna
naukowego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K04, BIO_K2_K05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność współpracy w grupie oraz pracy z duża
grupą osób (metodyka przeprowadzani badań
przekrojowych)

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

13

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza anatomo-antropologiczna szczątków kostnych i ciałopalnych

W1, W2, W4

2.

Badania populacji współczesnych: antropometria, antroposkopia, daktyloskopia

W1, W2, W3

3.

statystyczne opracowanie danych antropometrycznych

W4, U1, U2, U3, U4

4.

Analiza danych paleodemograﬁcznych

W1, W2, W4, U1, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział i test końcowy. Do uzyskania oceny
dostatecznej konieczne jest udzielenie poprawnej
odpowiedzi na 60% pytań. Test odbywa się na
dodatkowych 11 zajęciach, tydzień po zakończeniu kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
posiadanie podstawowej wiedzy zakresu biologii człowieka oraz statystyki

Sylabusy
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Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cb879a8a0972.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy uczestników kursu o zjawiska i mechanizmy ewolucyjne charakterystyczne dla roślin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student na podstawie posiadanej wiedzy z innych
kursów w połączeniu z wiedzą jaką zdobędzie
na kursie potraﬁ interpretować złożoność procesów
i zjawisk w przyrodzie.

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja
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Znajomość mechanizmów zmienności roślin pozwoli
ocenić wpływ różnych czynników zewnętrznych, w tym
skażonego środowiska, fragmentacji siedlisk, zmian
klimatycznych, na zmienność populacji roślinnych,
procesy specjacji, bioróżnorodność, wymieranie
gatunków. Wiedza na temat interakcji roślin z
mikroorganizmami, organizmami zwierzęcymi
(koewolucja) pozwala lepiej zrozumieć procesy
zachodzące w ekosystemach naturalnych jak
i kształtowanych działalnością człowieka. Znajomość
technik badawczych wykorzystywanych do badania
zmienności pozwala ocenić postęp w naukach
biologicznych.

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

U1

Student zapoznaje się z metodami analizy różnych
cech (makro- i mikroskopowych) do badania
zmienności, poznaje techniki cytologiczne, metody
barwienia materiału roślinnego, zdobywa umiejętność
interpretowania obrazów mikroskopowych, analizy
danych, opracowań statystycznych, prezentacji
wyników. Poznaje i posługuje się terminologią w j.
polskim i angielskim.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

raport, prezentacja

U2

W trakcie ćwiczeń student nabiera umiejętności
przygotowania i przedstawiania prezentacji
na wybrane tematy stanowiące poszerzenie
wiadomości z zakresu kursu, studiowania literatury
naukowej w j. polskim i angielskim, selekcji informacji
oraz dyskusji.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

raport, prezentacja

U3

Wyciągać wnioski natury ewolucyjnej na podstawie
wyników badań, krytykować hipotezy i teorie,
uzasadniać swoje poglądy.

BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

raport, prezentacja

K1

Samooceny oraz oceny pracy kolegów w aspekcie
formy i wartości merytorycznych wystąpień, co uczy
samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy.

BIO_K2_K02, BIO_K2_K06

prezentacja

K2

Efektywnej pracy wg wskazówek prowadzącego i jest
zdolny do pracy w kilkuosobowych zespołach.

BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K12

prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

25

rozwiązywanie zadań problemowych

5

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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.

Metody badania zmienności (analiza cechy morfologiczno-anatomicznych,
chromosomów, chemicznych, markerów DNA jądrowego i pozajądrowego).

U1, K1, K2

2.

Mechanizmy zmienności ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych
translokacji, mutacji genomów, wielkości genomu.

U2, U3

3.

Zmienność modyﬁkacyjna, zmienność epigenetyczna.

W2

4.

Ewolucyjne znaczenie różnych systemów rozmnażania roślin.

U1, U2, U3

5.

Znaczenie naturalnej hybrydyzacji i poliploidyzacji w ewolucji roślin.

W1, W2

6.

Interakcje między organizmami roślinnymi a mikroorganizmami i organizmami
zwierzęcymi (koewolucja).

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie na ocenę pisemnego
sprawdzianu w formie testu po zakończeniu kursu – uzyskanie
powyżej 50% punktów uznane jest za ocenę dostateczną. Ocena
końcowa z kursu jest składową oceny z egzaminu oraz ćwiczeń.
Dodatkowo premiowane jest uczestnictwo w wykładach.
Warunkiem przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego
jest zaliczenie ćwiczeń.

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie 1 prezentacji przez każdego studenta na określony
temat; zaliczenie końcowego kolokwium pisemnego, poprawne
sporządzenie sprawozdań w oparciu o uzyskane wyniki. Ocena z
ćwiczeń jest brana pod uwagę w końcowej ocenie kursu.
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Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5ca75697aedfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze
z zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych, szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu
"Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy
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Animal Genetics with Elements of Epigenetics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5cb8799253aac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi genetyki zwierząt oraz mechanizmami epigenetycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze z
zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

24

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych,
szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas
podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

Sylabusy

361 / 638

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" "Genetyka Zwierząt z
Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" (w toku studiów można
wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy
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Biologia zabytków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cb87992a5c95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

363 / 638

W1

student wie na czym polegają procesy biodegradacji,
bioremediacji i biokonsolidacji obiektów zabytkowych
tj. obrazy, graﬁki, płótna i materiały tekstylne, meble
itp. obiekty; zna warunki siedliskowe sprzyjające
rozwojowi mikroorganizmów; wie w jaki sposób
dokonać jakościowej i ilościowej analizy
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży takich
BIO_K2_W02,
jak papier, obrazy olejne, zabytkowe tekstylia, drewno,
BIO_K2_W05
kamień; zna sposoby ograniczania wzrostu
mikroorganizmów; posiada znajomość metod ochrony
zabytków; zasad oceny czystości powietrza, wymagań
przepisów BHP w pracy w warunkach ryzyka
zanieczyszczenia mikrobiologicznego; zna wybrane
elementy monitoringu biologicznego stosowanego
w ocenie zagrożeń terenów miejskich, zabytkowych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zidentyﬁkować biologiczne czynniki biodegradacji,
wyizolować mikroorganizmy szkodliwe i pożyteczne
w ochronie dzieł sztuki, potraﬁ dokonać oceny stanu
mikrobiologicznego pomieszczeń, hodować
mikroorganizmy i przeprowadzać analizy ich
aktywności takie jak rozkład enzymatyczny,
biomineralizacja itp. Potraﬁ sprawdzać efektywność
związków biobójczych, przeprowadzać badania
we współpracy z konserwatorami.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07, BIO_K2_K08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przekazywania informacji dotyczących konserwacji
materii zabytkowej, zagrożeń ze strony
mikroorganizmów. Posiada świadomość potrzeby
stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej,
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
sprawność komunikowania się, umie współdziałać
w zespole przy prowadzonych badaniach, jest
świadomy pozytywnego i negatywnego znaczenia
mikroorganizmów w konserwacji i bioremediacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

konwersatorium

6

ćwiczenia

8

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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.

Zasady pracy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, przybliżenie podstawowych
pojęć i deﬁnicji z zakresu biologii obiektów muzealnych/zabytkowych, warunki
siedliskowe sprzyjające rozwojowi organizmów, ocena jakościowa i ilościowa
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży, przydatności metod ograniczania
wzrostu mikroorganizmów, mikrobiologia powietrza, zanieczyszczenia
nieorganiczne i organiczne w miastach, aktywność organizmów na skałach,
papierze, drewnie i tekstyliach.

W1, K1

2.

Monitoring czystości powietrza w pomieszczeniach, rozwój mikroorganizmów na
podłożach takich jak: papier, drewno, negatywy, rozprzestrzenianie
mikroorganizmów, owady jako wektor mikroorganizmów, hodowla
mikroorganizmów, zastosowanie substancji biobójczych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia kursu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz konwersatoriów. Zaliczenie pisemne
- uzyskanie co najmniej 50% punktów.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb879a140d05.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodami inżynierii genetycznej stosowanymi w celu tworzenia
zwierząt modelowych oraz z zasadami hodowli takich modeli.

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 różne rodzaje zwierzęcych modeli
badawczych (transgeniczne, nokautowane, gene-trap).
Zna metody hodowli dla uzyskania i zachowania
odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje metody
tworzenia zwierząt zmodyﬁkowanych
BIO_K2_W03,
genetycznie.Student zna różne rodzaje zwierzęcych
BIO_K2_W04
modeli badawczych (transgeniczne, nokautowane,
gene-trap). Zna metody hodowli dla uzyskania
i zachowania odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje
metody tworzenia zwierząt zmodyﬁkowanych
genetycznie.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zna sposoby kojarzenia i hodowli zwierząt
laboratoryjnych w celu uzyskania i hodowania różnych
rodzajów szczepów wsobnych (klasycznych,
rekombinacyjnych, kongenicznych, transgenicznych,
znokautowanych) Zna sposoby kojarzenia szczepów
niekrewniaczych. Potraﬁ uzyskać fragment materiału
genetycznego, dokonać klonowania DNA, izolacji
kwasów nukleinowych oraz oceny ich jakości

BIO_K2_U01, BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność eksperymentów
z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych. Rozumie
jak wysoka jakość zwierząt laboratoryjnych umożliwia
ograniczenie liczby zwierząt w eksperymentach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami hodowli zwierząt
laboratoryjnych w różnych systemach, podanie podstawowych zasad hodowli i
rozrodu najczęściej wykorzystywanych ssaków laboratoryjnych, zapoznanie ze
sposobami tworzenia modeli zwierzęcych (nokaut, nokaut warunkowy,
transgeneza, pułapki na geny), tworzeniem wektorów ekspresyjnych, metodami
edycji genów (ZFN, TALEN, CRIPR/Cas9)

W1

2.

Wektory stosowane w przygotowaniu konstruktów genetycznych. Plazmidy.
Enzymy służące do manipulacji DNA (w tym zastosowanie enzymów
restrykcyjnych), wprowadzanie dodatkowych miejsc cięcia dla enzymów
restrykcyjnych w dowolny fragment genu metodą PCR, reakcja ligacji,
wprowadzanie plazmidowego DNA do komórek bakteryjnych, metody
transformacji, metody identyﬁkacji klonów bakteryjnych po transformacji ,
elementy składowe konstruktu do nokautu, elementy składowe konstruktów do
transgenezy, metody izolacji i analizy RNA, reakcja odwrotnej transkrypcji,
metody badania ekspresji genów w sposób jakościowy i ilościowy, analiza i
interpretacja wyników analizy ekspresji.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów Genetyka i Genetyka Molekularna

Sylabusy

368 / 638

Metodologia nauk przyrodniczych. Filozoﬁa przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.220.5cb87991f22e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość podstaw metodologii i umiejętność stosowania jej we własnej pracy badawczej oraz umiejętność
samodzielnego poszerzania wiedzy metodologicznej.

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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podstawy ﬁlozoﬁi przyrody oraz metodologii nauk
przyrodniczych. Uczestnicy poznają podstawowe
pojęcia takie jak: przyczynowość, losowość,
synchronia, indukcja oraz koncepcje metodologiczne
Arystotelesa, Carnapa, Poppera, Lakatosa, Kuhna,
Feyerabenda. Także najnowsze zagadnienia związane
z problematyką korelacji i przyczynowości.

W1

BIO_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

BIO_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

BIO_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę przedmiotową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego poszerzania wiedzy dotyczącej ﬁlozoﬁi
przyrody imetodologii

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

podstawy ﬁlozoﬁi przyrody i metodologii

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie ćwiczeń.

370 / 638

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia zaliczane na podstawie kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Archeologia - perspektywa ekologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5cb879928a49a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów kierunków biologicznych i nauk o ziemi z zarysem archeologii
prehistorycznej. Zgodnie z tytułem, zarys ten będzie szczególnie uwzględniał problematykę ekologicznych
uwarunkowań prehistorycznych społeczności ludzkich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy
archeologiczne związane z archeologią i prehistorią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

- Student zna i rozumie miejsce archeologii i prehistorii
BIO_K2_W02,
w naukach biologicznych, humanistycznych
BIO_K2_W05
i społecznych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

- Student zna i rozumie znaczenie poszczególnych
etapów rozwojowych prehistorycznych
i wczesnohistorycznych społeczności ludzkich.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

- Student zna i rozumie znaczenie kontekstów
środowiskowych podstawowych etapów rozwojowych
prehistorycznych i wczesnohistorycznych społeczności
ludzkich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ scharakteryzować podstawowe
zjawiska kulturowe w ramach epok kamienia, brązu
i żelaza.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ powiązać poszczególne kategorie
źródeł archeologicznych z określonymi ludzkimi
zachowaniami i czynnościami.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ opisać podstawowe sposoby
pozyskiwania źródeł archeologicznych.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- Student jest gotów do podejmowania stosownych
czynności w zakresie opieki nad źródłami
archeologicznymi.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

- Student jest gotów do współpracy z profesjonalnymi
archeologami w zakresie badań i ochrony dziedzictwa
archeologicznego.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student jest gotów do współpracy z państwowymi
strukturami konserwatorskimi w zakresie ochrony
dziedzictwa archeologicznego.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy

373 / 638

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.

Na początku nastąpi ogólne objaśnienie pojęć takich jak archeologia, prehistoria i
kultura archeologiczna. Scharakteryzowane zostaną także podstawowe kategorie
źródeł archeologicznych i innych danych, wykorzystywanych w archeologii, jak
również stosowane w tej nauce metody badawcze. Przedstawione zostaną
ponadto podstawowe kierunki reﬂeksji metodologicznej i teoretycznej w
archeologii i prehistorii. Zaprezentowane zostaną wreszcie rudymenty podziałów
chronologicznych i kulturowych, wypracowanych na gruncie archeologii.

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

2.

W kolejnym etapie zajęć scharakteryzowane zostaną podstawowe etapy rozwoju
społeczności ludzkich w czasach prehistorycznych, a więc: epoka kamienia
(paleolit, mezolit, neolit), epoka brązu i epoka żelaza. Omówione zostaną także
czasy wczesnohistoryczne. Charakterystyka ta dotyczyć będzie głównie obszaru
kontynentu europejskiego (wraz z szeroko rozumianą strefą śródziemnomorską).
Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie środowiskowych kontekstów, w
których funkcjonowały społeczności pradziejowe i relacji na linii człowiek
prehistoryczny/wczesnohistoryczny-środowisko, a także na zagadnienia
paleoekonomiczne, paleoosadnicze i paleodemograﬁczne. Omawiane będą także
cechy charakterystyczne najważniejszych kultur archeologicznych (kultura
materialna), chronologia, zagadnienia związane z religią i wierzeniami (obrządek
pogrzebowy, miejsca kultu), strukturą społeczną i możliwościami w zakresie
rekonstrukcji etnicznych i językowych.

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

3.

Ostatnim elementem zajęć będzie prezentacja wybranych przykładów badań
(case studies) z zakresu geoarcheologii i archeologii środowiskowej oraz
problemów związanych z interpretacją wyników takich badań.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80% zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W kursie nie ma żadnych wymagań wstępnych. Natomiast wymagana jest obowiązkowa obecność.

Sylabusy

374 / 638

Immunobiologia porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697b5835.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 4, konwersatorium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami z zakresu immunologii, immunobiologii porównawczej (ze
szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w przebiegu reakcji odpornościowej u zwierząt bezkręgowych,
kręgowców zmiennocieplnych oraz ssaków), aktualnymi poglądami na ewolucję odporności (w tym na ewolucję
receptorów rozpoznających patogeny oraz czynników regulujących przebieg reakcji np. cytokin/chemokin) oraz
najnowszymi, przełomowymi odkryciami z zakresu immunologii doświadczalnej i/lub klinicznej (nowe populacje
leukocytów, nowo odkryte mechanizmy walki z patogenami).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

375 / 638

W1

student rozumie i potraﬁ wytłumaczyć mechanizmy
regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna
aktualny stanu wiedzy w zakresie mechanizmów
i ewolucji odporności. Wie czym różni się przebieg
reakcji odpornościowej różnych grup zwierząt oraz
rozumie jakie są przyczyny i konsekwencje tych
różnic.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł oraz
przygotować prezentację pracy badawczej dotyczącej
odporności. Posługuje się specjalistyczną terminologią
z zakresu immunologii porównawczej. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować niezbędne informacje
oraz przekazać je w przystępny i zrozumiały sposób.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenić doniesienia mediów na temat
„przełomowych” odkryć z zakresu immunologii/terapii
chorób.

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

Forma aktywności studenta
wykład

4

konwersatorium

26

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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

376 / 638

Najnowsze odkrycia z zakresu immunologii porównawczej: krytyczne porównanie
teorii rozpoznania „self/nonself” (C. Jeneway’a) i „danger signals” (P. Matzinger),
ewolucja PRR, teoria ewolucji odporności SIR1-4, porównanie aktywności pro- i
przeciwzapalnej fagocytów bezkręgowców i kręgowców/polaryzacja komórek,
powstawanie i rola inﬂamasomu, pyroptoza, metabolizm a odporność
(immunometabolizm), immunologiczna rola trombocytów, nietypowe populacje
leukocytów (iNKT, Th17, ILC), ewolucja cytokin. Zjawisko autofagii i jej rola w
inicjacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. miRNA, mikropęcherzyki (MV).

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

aktywna dyskusja prezentowanych treści.

konwersatorium

prezentacja

Zaliczenie w oparciu o (1) poprawność merytoryczną przygotowanej
prezentacji i (2) wykazanie aktywności w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Immunologia lub pokrewny.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy

377 / 638

Diversity and evolution of plants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5ca756d0a3bc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the diversity of plants using an
evolutionary perspective.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

378 / 638

W1

Student knows and understands: (1) biogeographic
region with signiﬁcant levels of biodiversity that is
threatened with humans (biodiversity hotspot); (2) the
importance of phylogeography in understanding the
history of ﬂoras, (3) factors inﬂuencing plant
development and possibility to modify this
development using biotechnological methods, (4)
diversity, biology and ecology of fungi; (4) coevolution between plants and pollinators; (5)
microevolution and speciaction in disturbed
environment (e.g., heavy metal sites); (6) the
signiﬁcance of anatomical and morphological
modiﬁcation of plants.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student can: carry out a minor research project on
one of the following: plant and fungi diversity;
mechanisms of plant speciation under disturbed
conditions; intraspecies and interspecies genetic
diversity; plant transformation and the role of
modiﬁed plants in agronomy and horticulture; plant
phylogeography; write a short scientiﬁc report based
on critical analysis of selected scientiﬁc papers; give
an oral presentation on selected problem of plant
evolution and diversity; ask questions and discuss.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to participate in tutorial discussion
with critical comments and interpret the complexity of
biological phenomena ans processes.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

379 / 638

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the
diversity of plants using an evolutionary perspective. Emphasis is on
understanding the modes of speciation and variation in evolution, basic life
strategies, and to introduce and practice English.
The course covers fundamentals of general and systematic botany, embryology,
tissue culture and biotechnology, biogeography and mechanisms of plant
evolution.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Written exam at the end of the course in the form of test, short
questions, complete the sentences with correct words, check true or false
sentence, picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the
zaliczenie na ocenę material from all parts of the course. Attendance at all lecture parts is
very important for this course, and students’ participation is expected.
Extra points included into ﬁnal exam score for more than 80% of
participation are given.

konwersatorium

prezentacja

Presentation for a given topic, participating in the discussion and
obligatory attendance are pass conditions of the seminar. Meeting these
requirements entitles you to pass the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Admittance to the course requires knowledge equivalent to Plant Biology and Plant Systematics.

Sylabusy

380 / 638

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb879976c211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach modułu student pozna i będzie mógł wytłumaczyć znaczenie i wykorzystanie roślinnych kultur
tkankowych dla badań podstawowych, celów komercyjnych i zachowania bioróżnorodności. Student zdobędzie
informacje o mechanizmach procesów zachodzących w roślinnych kulturach tkankowych, oraz pozna metody ich
indukcji. Celem modułu jest także poznanie metodyki planowania i przeprowadzenia doświadczeń z zakresu
roślinnych kultur tkankowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

381 / 638

W1

znaczenie roślinnych kultur tkankowych dla badań
podstawowych, zachowania bioróżnorodności oraz zna
przykłady ich komercyjnego wykorzystania. Student
umie wymienić biotyczne i abiotyczne czynniki
wpływające na warunki roślinnych kultur tkankowych.
Umie zdeﬁniować procesy typowe dla roślinnych kultur
tkankowych oraz wie, jak je zaindukować. Zna zasady
planowania doświadczenia w celu uzyskania
oczekiwanej odpowiedzi eksplantatu, zna techniki
i narzędzia badawcze stosowane w roślinnych
kulturach tkankowych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U05

raport

BIO_K2_K03, BIO_K2_K04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać pożywkę hodowlaną o określonym składzie,
wysterylizować i pobrać eksplantaty. Wykazuje
umiejętności manualne niezbędne do pracy z
różnorodnym materiałem roślinnym. Student potraﬁ
bazując na literaturze przedmiotu zaproponować
i przeprowadzić doświadczenie, aby rozwiązać dany
problem, np. potraﬁ wybrać odpowiedni skład pożywki,
warunki kultury, roślinę donorową i typ eksplantatu,
aby uzyskać mikropropagację. Student potraﬁ
prowadzić obserwacje i dokumentację fotograﬁczną
kolejnych etapów kultury. Umie zidentyﬁkować zmiany
w eksplantacie kluczowe dla przebiegu doświadczenia,
potraﬁ zinterpretować efekty doświadczenia oraz
przedstawić je w formie raportu. Potraﬁ umotywować
pracodawcy potrzebę zakupu aparatury i/lub
odczynników niezbędnych do zwiększenia
efektywności prowadzonych prac w laboratorium (np.
obniżenia pracochłonności, zaoszczędzenia energii,
materiałów, miejsca, przyspieszenia efektu
końcowego).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

20

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

382 / 638

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykłady: 1) zarys najważniejszych odkryć i dokonań w roślinnych kulturach
tkankowych, 2) biotyczne i abiotyczne czynniki, a warunki kultury, 3) roślinne
komórki macierzyste i totipotencja, 4) tkanka kalusowa jako etap w procesach
regeneracyjnych, 5) zmienność somaklonalna korzyści, wady, zastosowanie, 6)
embriogeneza somatyczna: indukcja, ﬁzjologiczne i genetyczne podstawy tego
procesu, 7) etapy mikropropagacji na wybranych przykładach opublikowanych
protokołów, 8) kultury protoplastów, uzyskiwanie mieszańców somatycznych, 9)
androgeneza i gynogeneza: indukcja, ﬁzjologiczne i genetyczne podstawy tych
procesów, 10) sztuczne nasiona i krioprezerwacja, 11) zapłodnienie i zapylenie in
vitro oraz kultury izolowanych zarodków, 12) kultury zawiesinowe, produkcja
wtórnych metabolitów, 13) wybrane przykłady zastosowania roślinnych kultur
tkankowych w badaniach podstawowych, celach komercyjnych i zachowaniu
bioróżnorodności.

1.

W1, U1, K1

Ćwiczenia: I) specyﬁka pracy z zachowaniem zasad sterylności, przygotowanie
pożywek hodowlanych, dobór ﬁtohormonów, makro- i mikroelementów,
sterylizacja materiału roślinnego, II) prowadzenie obserwacji, dokumentacja
fotograﬁczna, interpretacja wyników, wyciąganie wniosków, III) założenie i
prowadzenie kultur wg podanych instrukcji, 1) indukcja tkanki kalusowej, 2)
indukcja zarodków somatycznych, 3) mikropropagacja wybranych gatunków roślin
użytkowych, 4) wpływ stężenia i kombinacji ﬁtohormonów na odpowiedz
eksplantatów, 5) izolacja i kultura zarodków zygotycznych na różnych etapach
rozwoju, 6) zapylenie in vitro, 7) izolacja protoplastów, IV) założenie i prowadzenie
kultury z materiału roślinnego i wg planu zaproponowanego przez studenta.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów.

ćwiczenia

raport

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawność merytoryczna złożonego
raportu, oraz min. 80% obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci II stopnia

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych
w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

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 zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia
i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony
na konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany
do analizowania i oceniania wystąpień innych osób
celem samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka
komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania
prezentacji oraz zastosowanie różnych form graﬁcznego przedstawiania danych
(wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia:
obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz
dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk
kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania
abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz
dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest zaliczenie ćwiczeń, a
ocena odzwierciedla liczbę punktów zdobytą na ćwiczeniach

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia czterech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
dopuszczalne najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Ekologia ewolucyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bd096e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16, wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z pogranicza ekologii i ewolucji wraz z dobrym rozumieniem mechanizmów
działających w tych dziedzinach.

C2

Celem kursu jest nauczenie studentów posługiwanie się prostymi modelami do badania zagadnień z zakresu
ekologii ewolucyjnej.

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

interpretuje procesy i zjawiska za pomocą
praw/narzędzi z pogranicza ekologii i ewolucji

BIO_K2_W01

zaliczenie

W2

zna teorie i metodologię decydującą o postępie tych
nauk

BIO_K2_W02

zaliczenie

W3

posługuje się prostymi modelami graﬁcznymi
i matematycznymi do opisywania zjawisk z zakresu
ekologii ewolucyjnej

BIO_K2_W09

zaliczenie

W4

potraﬁ formować przewidywania wynikające z hipotez
badawczych i planować proste eksperymenty

BIO_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddaje krytycznemu i konstruktywnemu osądowi
prezentowane informacje

BIO_K2_U04

zaliczenie

U2

potraﬁ przedstawić w formie prezentacji artykuł
naukowy opublikowany w anglojęzycznym
czasopiśmie naukowym

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracuje z innymi podczas przygotowywania
prezentacji

BIO_K2_K04, BIO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

w sposób odpowiedzialny planuje swoją pracę

BIO_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

16

wykład

14

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

388 / 638

• Teoria ewolucji jako nauka empiryczna,
• Czynnik bezpośredni i ultymatywny,
• Koncepcja dobra gatunku i dobór grupowy,
• Tragedia wspólnot,
• Optymalizacja ewolucyjna,
• Dobór krewniaczy i dostosowanie włączne,
• Teoria gier, strategie ewoulcyjnie stabilne,
• Altruimz i kooperacja bez pokrewieństwa,
• Zmienność jako adaptacja,
• Genetyczne podstawy zachowań,
• Ewolucja płciowości i dobór płciowy,
• Proporcja płci potomstwa,
• Ewolucja strategii życiowych,
• Ewolucyjne mechanizmy starzenia się,
• Populacja w przestrzeni: metapopulacjia i biogeograﬁa wysp,
• Dynamika liczebności populacji
Powyższe zagadnienia są prezentowane w oparciu o klasyczne eksperymenty i
odkrycia, a także przykłady z najnowszej literatury. Część tematów ilustrowana
jest modelami matematycznymi. Studenci są zachęcani do logicznego i
krytycznego myślenia oraz do żywej dyskusji.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest wymagana przynajmniej raz w semestrze,
ponieważ każdy uczestnik kursu ma obowiązek przedstawić jedną
prezentację.

konwersatorium

zaliczenie

wykład

Przez cały semestr można zdobywać punkty, które wliczają się do oceny
końcowej. Punkty można uzyskać za: oddanie zadania domowego (1 pkt),
zgłoszenie gotowości do prezentacji zadania (1 pkt). Zadań domowych
zaliczenie na ocenę jest 10, co daje szansę zdobycia w ciągu semestru 20 pkt. Za egzamin
pisemny, który odbywa się w sesji można maksymalnie uzyskać 30 pkt.
Do zaliczenia kursu na ocenę dostateczną należy zebrać przynajmniej 26
pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Ewolucjonizmu

Sylabusy
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Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb87997509a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy kontrolujące wzrost i różnicowanie roślin

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

budowę, właściwości i funkcję substancji chemicznych
i czynników ﬁzycznych uczestniczących
w różnicowaniu komórek, tkanek i organów roślinnych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane
w biologii rozwoju roślin

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
dotyczącą ﬁzjologii wzrostu i rozwoju roślin z różnych
źródeł w języku polskim i angielskim

BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

posługiwać się specjalistyczna terminologią w zakresie
ﬁzjologii wzrostu i rozwoju roślin w języku polskim
i angielskim

BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

oceniać informacje z zakresu ﬁzjologii wzrostu
i rozwoju roślin pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciągać uzasadnione wnioski

BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kształcenia ustawicznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

16

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

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.

Charakterystyka molekularna głównych etapów wzrostu i różnicowania roślin, tj.
ustalania kształtu komórki i symetrii zarodka, indukcji i przebiegu histogenezy,
organogenezy oraz tworzenia ostatecznego pokroju ciała rośliny.

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

2.

Struktura chemiczna, biosynteza oraz mechanizm działania i funkcje w kolejnych
etapach różnicowania wybranych substancji regulacyjnych, m.in. roślinnych
regulatorów wzrostu, reaktywnych form tlenu i azotu, oligosacharydów i oksylipin,
miRNA i siRNA.

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

3.

Geny kontrolujące poszczególne etapy wzrostu i różnicowania.

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

Sylabusy
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4.

Geny kontrolujące poszczególne etapy wzrostu i różnicowania. Polarny transport
auksyny, transport plazmodesmalny, apoplast oraz kontinuum ściana komórkowabłona komórkowa-cytoszkielet jako integratory rozwoju roślin.

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

5.

Pola morfogenetyczne i informacja pozycyjna w procesach różnicowania

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie końcowego kolokwium pisemnego (czas trwania 1 godz.) w
formie pytań testowych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, opisu
zaliczenie na ocenę
materiału ilustracyjnego, krótkich odpowiedzi, uzupełnień tekstu, oceny
prawdziwości twierdzeń.

konwersatorium

prezentacja

Sylabusy

100% obecności na zajęciach, przygotowanie prezentacji i wygłoszenie
referatu na wybrany temat
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Ecology of Invertebrates
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cb879931b05a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Broadening the knowledge about biology of invertebrates and their role in various ecosystems. Learning about
the basic practical and analytical methods used in modern ecology and zoology.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

393 / 638

W1

student understands the meaning of mathematics,
statistical and numerical methods in interpretation of
biological processes. Student knows essentials of
mechanisms of invertebrate evolution, scheme of the
body plan, the adaptations to environment, and
interactions between organisms (predator – prey,
parasitoid – host). Student describes mechanisms of
organismal functioning in population, biocenosis and
ecosystem. Student knows the basic concepts of
invertebrate ecology and mechanisms determining
population size and its dynamics. Student knows main
functional groups of soil.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

raport, prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student applies basic techniques and tools in
biological researches. Student is able to attend the
GPS device, soil and water analytic tools. Student is
able to identify members of terrestrial and freshwater
invertebrates and their functional role in ecosystems.
Student is able to apply basic mathematic and statistic
methods for data analysis. Student is able to interpret
and make conclusions doing own ﬁeld experiments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is able to cooperate in group and coordinate
the small working groups. Student is responsible for
deposited equipment, industrial safety; is able to act
in emergency cases.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy

394 / 638

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lectures:
1.Trophic relationships in land and aquatic ecosystems.
2. How to measure biological diversity?
3. Population ecology of invertebrates and the problem of invasive species.
4. Environment protection vs invertebrate life cycles.
5. Molecular methods in invertebrate conservation.
Conversatory classes:
1. Invertebrates as factors in natural succession.
2. Insect-plant coevolution.
3. Population genetics of insects.
4. Faunae associations: an introduction to analytical biogeography.
5. Marine ecosystems.
6. Species-area relationships
Three presentation are planned for one class
Field classes:
1. Rapid Biodiversity Assessment.
2. Stream ecosystem monitoring.
3. Ecotone model and comparison of collecting methods.
4. Soil communities.
5. Capture-recapture methods.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Written exam at the end of the course in the form of test, short questions,
complete the sentences with correct words, check true or false sentence,
picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the material
from all parts of the course. Minimum 51% is required to pass the exam.

konwersatorium

prezentacja

All participants must prepare and present one seminar.

ćwiczenia

raport

Preparation and presentation of the exercise report is required

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerequisite: basics of ecology and statistics. The limit of participants -18. Obligatory attendance at exercises and seminars,
except for excused absences .

Sylabusy

395 / 638

Regulowana śmierć komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb879a5d81e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 8, ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami starzenia się i śmierci komórki oraz typami śmierci komórki z naciskiem
na Regulowaną Śmierć Komórki (ang. regulated cell death, RCD). Zapoznanie z różnicami pomiędzy RCD
a Przypadkową Śmiercią Komórki (ang. accidental cell death, ACD). Przedstawienie dotychczas poznanych typów
śmierci komórki oraz obecnie obowiązującej nomenklatury. Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami
na temat każdego typu RCD, przedstawienie ścieżek sygnałowych, białek i receptorów w nich uczestniczących.
Przedstawienie przyczyn i skutków (choroby) poszczególnych szlaków RCD.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

396 / 638

W1

student rozumie złożoność procesów dotyczących
regulowanej śmierci komórki zachodzącej
w organizmie; ma pogłębioną wiedzę z zakresu
obejmującego tematykę regulowanej śmierci komórki;
śledzi aktualną literaturę z zakresu podstawowych
wiadomości na temat mechanizmów i szlaków śmierci
komórki oraz dostrzega dynamiczny rozwój wiedzy
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; zna techniki
analizy procesów zachodzących w komórkach
ulegających regulowanej śmierci; posługuje się
specjalistyczną terminologią w zakresie tematyki
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; ma
świadomość złożoności procesów śmierci komórki
zachodzących w organizmie w warunkach
prawidłowych, patologicznych i pod wpływem
działania różnych czynników; potraﬁ poszukiwać
i wykorzystywać informacje naukowe dotyczące
regulowanej śmierci komórki z różnych źródeł
w języku polskim i angielskim; potraﬁ przygotować
prezentację z wykorzystaniem środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić podstawowe testy pozwalające
na oznaczenie wybranych typów śmierci komórki
z zastosowaniem cytometrii przepływowej
i mikroskopii świetlnej/ﬂuorescencyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

8

ćwiczenia

12

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

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

397 / 638

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie śmierci komórki. Deﬁnicja regulowanej śmierci komórki. Regulowana
śmierć komórki (ang. regulated cell death, RCD), a przypadkowa śmierć komórki
(ang. accidental cell death, ACD). Programowana Śmierć Komórki (ang.
programmed cell death, PCD) związana z procesami ﬁzjologicznymi - przebudową
tkanek i utrzymaniem homeostazy - jako podtyp RCD. Starzenie się komórki a jej
śmierć, mechanizmy regulujące starzenie się komórki i inﬂammaging.
Nieprawidłowości w cyklu komórkowym (katastrofa mitotyczna). Typy regulowanej
śmierci komórki – charakterystyka, morfologia, ścieżki sygnałowe, przyczyny i
skutki (jeżeli związane z jednostkami chorobowymi):
1. apoptoza wewnątrzpochodna
2. apoptoza zewnątrzpochodna
3. nekroptoza
4. MPT-driven necrosis (nekroza wywołana przez zaburzenia w przepuszczalności
błony)
W1
5. ferroptoza
6. śmierć komórki zależna od autofagii
7. śmierć komórki zależna od lizosomów
8. partanatos
9. entoza
10. pyroptoza
11. immunogenna śmierć komórki
12. NEToza
Indukowanie regulowanej śmierci komórki przez różne czynniki ﬁzjologiczne i
cytotoksyczne, endo- i egzogenne. Regulacja procesów śmierci komórki w
organizmie. Procesy zachodzące na poziomie molekularnym/genetycznym,
biochemicznym i komórkowym w czasie RCD. Zaangażowane białka i receptory.
Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu śmierci komórki. Regulacja procesów
śmierci komórek patologicznych w celach terapeutycznych.

2.

Modele doświadczalne wykorzystywane do badania programowanej śmierci
komórki. Badania in vitro i in vivo procesów i szlaków śmierci komórki. Techniki i
metody
U1
analizy regulowanej śmierci komórki. Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu
śmierci komórki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Czynny udział w konwersatorium; opracowanie i przedstawienie
prezentacji multimedialnych.

ćwiczenia

zaliczenie

Czynny udział w ćwiczeniach, wykonanie oznaczeń wybranych typów
śmierci komórki.

Sylabusy

398 / 638

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5ca75697aedfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze
z zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

399 / 638

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych, szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

400 / 638

Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu
"Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy

401 / 638

Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych
w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

402 / 638

W1

student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia
i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony
na konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany
do analizowania i oceniania wystąpień innych osób
celem samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

403 / 638

wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka
komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania
prezentacji oraz zastosowanie różnych form graﬁcznego przedstawiania danych
(wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia:
obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz
dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk
kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania
abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz
dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest zaliczenie ćwiczeń, a
ocena odzwierciedla liczbę punktów zdobytą na ćwiczeniach

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia czterech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
dopuszczalne najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy

404 / 638

Analiza instrumentalna komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5ca756970b1f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania wybranych metod biologii molekularnej i komórkowej
do analizy strukturalnej i funkcjonalnej komórek i tkanek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

405 / 638

W1

procedury związane z preparatyką materiału
biologicznego oraz jego przygotowaniem
do obrazowania w mikroskopach świetlnych. Zna
możliwości zastosowania wybranych technik
badawczych biologii molekularnej i komórkowej
do analizy komórek i tkanek.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

możliwości zastosowania programów
morfometrycznych do analizy obrazu
mikroskopowego. Zna zasady przygotowania pracy
badawczej.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biologicznym. Potraﬁ eliminować ryzyko związane
z obsługą stosowanej aparatury badawczej.

BIO_K2_W12

zaliczenie

U1

posługiwać się mikroskopem ﬂuorescencyjnym w celu
zobrazowania struktury materiału biologicznego.
Posługuje się programem Image J do analizy obrazów
mikroskopowych.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować sprawozdanie z ćwiczeń w formie pracy
badawczej zawierającej wstęp, materiał i metody oraz
omówienie wyników i wnioski.

BIO_K2_U07, BIO_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

pozyskiwać informacje ze źródeł naukowych
na podstawie przeglądu naukowych baz danych np.
PubMed.

BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie przygotowującej preparaty
biologiczne, a także kierowania pracami niewielkiego
zespołu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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

406 / 638

Organizacja ćwiczeń. Omówienie zasad BHP obowiązujących na ćwiczeniach
podczas pracy z materiałem biologicznym oraz stosowaną aparaturą naukową i
sprzętem laboratoryjnym. Przeprowadzenie szkolenia uczestników zajęć w
zakresie podejmowania działań proﬁlaktycznych zmniejszających ryzyko
wystąpienia potencjalnego zagrożenia podczas zajęć.

1.

W3

Wstęp do mikroskopii jasnego pola.
W ramach ćwiczeń planowana jest obserwacja izolowanych komórek przy pomocy
mikroskopu jasnego i ciemnego pola oraz metodą mikroskopii kontrastowofazowej. Wykonywanie zdjęć mikroskopowych z kalibracją powiększeń.
Jakościowa analiza komórek metodą mikroskopii ﬂuorescencyjnej. Analiza błony
komórkowej. Znakowanie ﬂuorescencyjne jąder komórkowych, mitochondriów i
lipidów.
Ilościowa analiza błony wewnętrznej mitochondrialnej mięśni szkieletowych
obejmująca: naukę mrożenia wycinków tkankowych, wykonywanie skrawków
mrożeniowych, ﬂuorescencyjne kontrastowanie błony wewnętrznej
mitochondrialnej, otrzymywanie obrazów preparatów barwionych ﬂuorescencyjnie
oraz ich ilościowa analiza przy pomocy programu Image J.

2.

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

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące szczepów transgenicznych
Drosophila melanogaster oraz systemu Gal4/UAS służącego do badania
funkcjonalnej ekspresji genów w komórkach zwierzęcych. Omówione zostaną
techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych, zasady projektowania
starterów do reakcji PCR oraz metoda Western blot.
Celem ćwiczeń jest zbadanie różnic pomiędzy szczepem dzikim a szczepem X
Drosophila melanogaster, który prawdopodobnie posiada zmiany
neurodegeneracyjne.
3.

W części praktycznej przewidziane są następujące zadania badawcze: 1)
Zastosowanie testów behawioralnych do oceny aktywności lokomotorycznej
owadów oraz testów pamięci i czołgania. 2) Izolacja DNA i RNA z badanych
szczepów oraz analiza genetyczna metodą PCR, qPCR i elektroforezy DNA. 3)
Otrzymywanie i analiza ilościowa białka, metoda dot blot, barwienie białek
odczynnikiem Ponceau S. 4) Charakterystyka morfologiczna połączeń nerwowomięśniowych larw z zastosowaniem barwienia immunoﬂuorescencyjnego oraz
mikroskopu ﬂuorescencyjnego i specjalistycznego oprogramowania. 5)
Podsumowanie zajęć, opracowanie wyników doświadczalnych i prezentacja
raportów z badań.
Na zajęciach zostaną przedstawione możliwości zastosowania niektórych narzędzi
i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach modelowych nad
mechanizmem regeneracji endometrium macicy ssaków. Omówione zostaną
sposoby badania tempa migracji komórek w hodowli in vitro przy pomocy testu
gojenia rany (wound healing assay or scratch assay) oraz metody stosowane do
analizy migracji, inwazji i chemotaksji komórek w komorze Boydena.

4.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zaplanowanych
doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportów w
formie zwięzłej pracy badawczej. Ocenie będzie również
podlegać umiejętność posługiwania się różnymi typami
mikroskopów.

407 / 638

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zalecane jest zaliczenie kursu Podstawy mikroskopowania WBNZ-214, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności
w zakresie prawidłowej obsługi mikroskopu optycznego oraz podstawowych technik obrazowania. Ukończenie tego kursu
zapewnia odpowiednie przygotowanie do zajęć laboratoryjnych w ramach Analizy instrumentalnej komórki jak również do
innych specjalistycznych kursów wykorzystujących techniki mikroskopii świetlnej.
Planowane są zajęcia stacjonarne oraz w określonych przypadkach zdalne na platformie MS Teams.

Sylabusy

408 / 638

Analiza instrumentalna komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca756970b1f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania wybranych metod biologii molekularnej i komórkowej
do analizy strukturalnej i funkcjonalnej komórek i tkanek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

409 / 638

W1

procedury związane z preparatyką materiału
biologicznego oraz jego przygotowaniem
do obrazowania w mikroskopach świetlnych. Zna
możliwości zastosowania wybranych technik
badawczych biologii molekularnej i komórkowej
do analizy komórek i tkanek.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

możliwości zastosowania programów
morfometrycznych do analizy obrazu
mikroskopowego. Zna zasady przygotowania pracy
badawczej.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biologicznym. Potraﬁ eliminować ryzyko związane
z obsługą stosowanej aparatury badawczej.

BIO_K2_W12

zaliczenie

U1

posługiwać się mikroskopem ﬂuorescencyjnym w celu
zobrazowania struktury materiału biologicznego.
Posługuje się programem Image J do analizy obrazów
mikroskopowych.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować sprawozdanie z ćwiczeń w formie pracy
badawczej zawierającej wstęp, materiał i metody oraz
omówienie wyników i wnioski.

BIO_K2_U07, BIO_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

pozyskiwać informacje ze źródeł naukowych
na podstawie przeglądu naukowych baz danych np.
PubMed.

BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie przygotowującej preparaty
biologiczne, a także kierowania pracami niewielkiego
zespołu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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

410 / 638

Organizacja ćwiczeń. Omówienie zasad BHP obowiązujących na ćwiczeniach
podczas pracy z materiałem biologicznym oraz stosowaną aparaturą naukową i
sprzętem laboratoryjnym. Przeprowadzenie szkolenia uczestników zajęć w
zakresie podejmowania działań proﬁlaktycznych zmniejszających ryzyko
wystąpienia potencjalnego zagrożenia podczas zajęć.

1.

W3

Wstęp do mikroskopii jasnego pola.
W ramach ćwiczeń planowana jest obserwacja izolowanych komórek przy pomocy
mikroskopu jasnego i ciemnego pola oraz metodą mikroskopii kontrastowofazowej. Wykonywanie zdjęć mikroskopowych z kalibracją powiększeń.
Jakościowa analiza komórek metodą mikroskopii ﬂuorescencyjnej. Analiza błony
komórkowej. Znakowanie ﬂuorescencyjne jąder komórkowych, mitochondriów i
lipidów.
Ilościowa analiza błony wewnętrznej mitochondrialnej mięśni szkieletowych
obejmująca: naukę mrożenia wycinków tkankowych, wykonywanie skrawków
mrożeniowych, ﬂuorescencyjne kontrastowanie błony wewnętrznej
mitochondrialnej, otrzymywanie obrazów preparatów barwionych ﬂuorescencyjnie
oraz ich ilościowa analiza przy pomocy programu Image J.

2.

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

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące szczepów transgenicznych
Drosophila melanogaster oraz systemu Gal4/UAS służącego do badania
funkcjonalnej ekspresji genów w komórkach zwierzęcych. Omówione zostaną
techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych, zasady projektowania
starterów do reakcji PCR oraz metoda Western blot.
Celem ćwiczeń jest zbadanie różnic pomiędzy szczepem dzikim a szczepem X
Drosophila melanogaster, który prawdopodobnie posiada zmiany
neurodegeneracyjne.
3.

W części praktycznej przewidziane są następujące zadania badawcze: 1)
Zastosowanie testów behawioralnych do oceny aktywności lokomotorycznej
owadów oraz testów pamięci i czołgania. 2) Izolacja DNA i RNA z badanych
szczepów oraz analiza genetyczna metodą PCR, qPCR i elektroforezy DNA. 3)
Otrzymywanie i analiza ilościowa białka, metoda dot blot, barwienie białek
odczynnikiem Ponceau S. 4) Charakterystyka morfologiczna połączeń nerwowomięśniowych larw z zastosowaniem barwienia immunoﬂuorescencyjnego oraz
mikroskopu ﬂuorescencyjnego i specjalistycznego oprogramowania. 5)
Podsumowanie zajęć, opracowanie wyników doświadczalnych i prezentacja
raportów z badań.
Na zajęciach zostaną przedstawione możliwości zastosowania niektórych narzędzi
i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach modelowych nad
mechanizmem regeneracji endometrium macicy ssaków. Omówione zostaną
sposoby badania tempa migracji komórek w hodowli in vitro przy pomocy testu
gojenia rany (wound healing assay or scratch assay) oraz metody stosowane do
analizy migracji, inwazji i chemotaksji komórek w komorze Boydena.

4.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zaplanowanych
doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportów w
formie zwięzłej pracy badawczej. Ocenie będzie również
podlegać umiejętność posługiwania się różnymi typami
mikroskopów.

411 / 638

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zalecane jest zaliczenie kursu Podstawy mikroskopowania WBNZ-214, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności
w zakresie prawidłowej obsługi mikroskopu optycznego oraz podstawowych technik obrazowania. Ukończenie tego kursu
zapewnia odpowiednie przygotowanie do zajęć laboratoryjnych w ramach Analizy instrumentalnej komórki jak również do
innych specjalistycznych kursów wykorzystujących techniki mikroskopii świetlnej.
Planowane są zajęcia stacjonarne oraz w określonych przypadkach zdalne na platformie MS Teams.

Sylabusy

412 / 638

Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.62065c0819dc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie zagadnień palinologii i wybranych zagadnień mikropaleontologii (morfologia i taksonomia palinomorf
i innych mikroskamieniałości, aeropalinologia, melissopalinologia, paleopalinologia, palinologia kryminalistyczna)
oraz nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w tych naukach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

413 / 638

W1

cechy budowy spor, ziaren pyłku, palinomorf
niepyłkowych i innych mikroskamieniałości
pozwalające na ich identyﬁkację

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

na czym polegają podstawowe metody badawcze
w palinologii i mikropaleontologii oraz kiedy się je
stosuje

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

przemiany szaty roślinnej w przeszłości i wpływ na nie
działalności gospodarczej człowieka, wyniki badań
palinologicznych na tle danych archeologicznych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zróżnicowanie składu prób palinologicznych, w tym
sądowych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

uczulające właściwości ziaren pyłku oraz metody
minimalizowania objawów alergii na ziarna pyłku

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student rozpoznaje najczęściej spotykane spory,
ziarna pyłku, palinomorfy niepyłkowe
i mikroskamieniałości w preparatach mikroskopowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać interpretacji zjawisk widocznych
na diagramach pyłkowych

BIO_K2_U01, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

zastosować podstawowe metody badawcze stosowane
w palinologii i mikropaleontologii

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

414 / 638

Wykład:
- Przedmiot, historia i metody badań palinologii i mikropaleontologii. Morfologia,
taksonomia i nomenklatura spor, ziaren pyłku, palinomorf niepyłkowych i innych
mikroskamieniałości. Wytwarzanie i rozprzestrzenianie spor i ziaren pyłku.
Czynniki kształtujące skład palinologiczny prób.
- Obecność ziaren pyłku w atmosferze i znaczenie badań aeropalinologicznych w
alergologii. Korelacja prób aeropalinologicznych z kalendarzem pylenia. Obecność
ziaren pyłku w miodach jako wskaźnik ich składu i pochodzenia geograﬁcznego.
Palinologia w medycynie i kryminalistyce.

1.

W1, W2, W3, W4, W5, U2

- Historia roślinności w oparciu o dane palinologiczne. Spory i ziarna pyłku in situ.
Analiza palinofacjalna. Wpływ działalności człowieka na zbiorowiska roślinne
odnotowany w diagramach pyłkowych, korelacja z wynikami badań
archeologicznych.
Ćwiczenia:
Identyﬁkacja spor i ziaren pyłku w preparatach palinologicznych. Podstawowe
metody badawcze stosowane w palinologii. Przygotowanie laboratoryjne
materiałów różnego pochodzenia do sporządzenia preparatów mikroskopowych.
Sporządzanie preparatów mikroskopowych. Analiza diagramów pyłkowych.

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie
ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu
jednokrotnego wyboru obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów
(wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów) oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
palinomorf. Każdy student otrzyma do rozpoznania cztery
preparaty/zdjęcia palinomorf. Aby uzyskać zaliczenie, wymagane
jest prawidłowe rozpoznanie przynajmniej dwóch palinomorf.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy

415 / 638

Ekologia ewolucyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bd096e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z pogranicza ekologii i ewolucji wraz z dobrym rozumieniem mechanizmów
działających w tych dziedzinach.

C2

Celem kursu jest nauczenie studentów posługiwanie się prostymi modelami do badania zagadnień z zakresu
ekologii ewolucyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

416 / 638

W1

interpretuje procesy i zjawiska za pomocą
praw/narzędzi z pogranicza ekologii i ewolucji

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna teorie i metodologię decydującą o postępie tych
nauk

BIO_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

posługuje się prostymi modelami graﬁcznymi
i matematycznymi do opisywania zjawisk z zakresu
ekologii ewolucyjnej

BIO_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ formować przewidywania wynikające z hipotez
badawczych i planować proste eksperymenty

BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddaje krytycznemu i konstruktywnemu osądowi
prezentowane informacje

BIO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić w formie prezentacji artykuł
naukowy opublikowany w anglojęzycznym
czasopiśmie naukowym

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracuje z innymi podczas przygotowywania
prezentacji

BIO_K2_K04, BIO_K2_K05

zaliczenie

K2

w sposób odpowiedzialny planuje swoją pracę

BIO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

konwersatorium

16

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

417 / 638

• Teoria ewolucji jako nauka empiryczna,
• Czynnik bezpośredni i ultymatywny,
• Koncepcja dobra gatunku i dobór grupowy,
• Tragedia wspólnot,
• Optymalizacja ewolucyjna,
• Dobór krewniaczy i dostosowanie włączne,
• Teoria gier, strategie ewoulcyjnie stabilne,
• Altruimz i kooperacja bez pokrewieństwa,
• Zmienność jako adaptacja,
• Genetyczne podstawy zachowań,
• Ewolucja płciowości i dobór płciowy,
• Proporcja płci potomstwa,
• Ewolucja strategii życiowych,
• Ewolucyjne mechanizmy starzenia się,
• Populacja w przestrzeni: metapopulacjia i biogeograﬁa wysp,
• Dynamika liczebności populacji
Powyższe zagadnienia są prezentowane w oparciu o klasyczne eksperymenty i
odkrycia, a także przykłady z najnowszej literatury. Część tematów ilustrowana
jest modelami matematycznymi. Studenci są zachęcani do logicznego i
krytycznego myślenia oraz do żywej dyskusji.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Przez cały semestr można zdobywać punkty, które wliczają się do oceny
końcowej. Punkty można uzyskać za: oddanie zadania domowego (1 pkt),
zgłoszenie gotowości do prezentacji zadania (1 pkt). Zadań domowych
zaliczenie na ocenę jest 10, co daje szansę zdobycia w ciągu semestru 20 pkt. Za egzamin
pisemny, który odbywa się w sesji można maksymalnie uzyskać 30 pkt.
Do zaliczenia kursu na ocenę dostateczną należy zebrać przynajmniej 26
pkt.

konwersatorium

zaliczenie

Obecność na zajęciach jest wymagana przynajmniej raz w semestrze,
ponieważ każdy uczestnik kursu ma obowiązek przedstawić jedną
prezentację.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Ewolucjonizmu

Sylabusy

418 / 638

Animal Genetics with Elements of Epigenetics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb8799253aac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze z
zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

419 / 638

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

24

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych,
szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas
podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Sylabusy

420 / 638

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" "Genetyka Zwierząt z
Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" (w toku studiów można
wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy

421 / 638

Animal Genetics with Elements of Epigenetics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799253aac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu genetyki zwierząt

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

422 / 638

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze z
zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

24

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych,
szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas
podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

Sylabusy

423 / 638

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" "Genetyka Zwierząt z
Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" (w toku studiów można
wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów)
Obecność na cwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy
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Etologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697abb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 27, konwersatorium: 3, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) pozna metody stosowane w badaniach
zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę
w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie
narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze
i emocje u zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne
podstawy zachowań, ewolucja zachowań, zachowania
społeczne.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

stundent(ka) potraﬁ (1) czytać ze zrozumieniem teksty
naukowe i popularno-naukowe (w języku polskim
i angielskim) dotyczące zachowań zwierząt, (2)
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09
przeprowadzić proste obserwacje behawioralne
i opracować ich wyniki oraz (3) zaprezentować wyniki
obserwacji w postaci raportu i krótkiego wystąpienia.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi student(k)ami przy planowaniu,
wykonywaniu i opracowywaniu wyników
eksperymentów lub obserwacji.

BIO_K2_K01

brak zaliczenia

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

Forma aktywności studenta
wykład

27

konwersatorium

3

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie dokumentacji

5

badania terenowe

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

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.

Zakres treści wykładów: metody stosowane w badaniach zachowań zwierząt oraz
opanuje podstawową wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
funkcjonowanie narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze i emocje u
zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowań, ewolucja zachowań,
zachowania społeczne.

W1

Sylabusy
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Zakres ćwiczeń:
2.

Metody badawcze stosowane w etologii, mechanizmy percepcji, zachowania
społeczne, prowadzenie obserwacji behawioralnych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Pytania testowe + krótkie pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

konwersatorium

brak zaliczenia

-

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie raportów z obserwacji i innych zadań
wykonywanych w trakcie ćwiczeń i pomiędzy nimi (jako zadania
domowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Antropologia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOAntBioS.2A0.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

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 podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna zasady przygotowania
typowego wniosku o sﬁnansowanie projektu
badawczego w obszarze badań podstawowych (takie
jak w NCN).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

• Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów.

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest: o wykonanie
indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego
wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu
badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego
eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat; o
aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań
(wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie
raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań; • Nie jest
wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale wymagane jest
przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego i raportu na
zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia). • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wszystkich zajęciach, w tym na wykładach, jest obowiązkowa (oczywisćie, z dopuszczeniem wjątków dla
ważnych zdarzeń losowych bądź problemów zdrowotnych).

Sylabusy
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Etologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5ca75697abb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 27, konwersatorium: 3, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) pozna metody stosowane w badaniach
zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę
w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie
narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze
i emocje u zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne
podstawy zachowań, ewolucja zachowań, zachowania
społeczne.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

stundent(ka) potraﬁ (1) czytać ze zrozumieniem teksty
naukowe i popularno-naukowe (w języku polskim
i angielskim) dotyczące zachowań zwierząt, (2)
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09
przeprowadzić proste obserwacje behawioralne
i opracować ich wyniki oraz (3) zaprezentować wyniki
obserwacji w postaci raportu i krótkiego wystąpienia.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi student(k)ami przy planowaniu,
wykonywaniu i opracowywaniu wyników
eksperymentów lub obserwacji.

BIO_K2_K01

brak zaliczenia

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

Forma aktywności studenta
wykład

27

konwersatorium

3

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie dokumentacji

5

badania terenowe

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

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.

Zakres treści wykładów: metody stosowane w badaniach zachowań zwierząt oraz
opanuje podstawową wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
funkcjonowanie narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze i emocje u
zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowań, ewolucja zachowań,
zachowania społeczne.

W1

Sylabusy
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Zakres ćwiczeń:
2.

Metody badawcze stosowane w etologii, mechanizmy percepcji, zachowania
społeczne, prowadzenie obserwacji behawioralnych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Pytania testowe + krótkie pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

konwersatorium

brak zaliczenia

-

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie raportów z obserwacji i innych zadań
wykonywanych w trakcie ćwiczeń i pomiędzy nimi (jako zadania
domowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb87992daf5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z budową chromosomów i zespołów chromosomów, aktualnymi metodami i kierunkami
badań cytogenetycznych, niektórymi interesującymi zagadnieniami z zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt.

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 elementy budujące
chromatynę i chromosomy podziałowe; potraﬁ opisać
przebieg podziału mitotycznego i mejotycznego;
potraﬁ wymienić etapy i cele analizy kariotypu,
wyjaśnić ich znaczenie oraz scharakteryzować
stosowane w tym celu metody, zarówno klasyczne
i molekularne; potraﬁ wymienić procesy wpływające
na zmiany ilościowe i jakościowe genomu jądrowego
oraz wytłumaczyć ich rolę w ﬁlogenezie i ontogenezie;
rozumie praktyczne zastosowania badań nad
chromosomami i chromatyną.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować wyniki analizy kariotypu oraz umiejętnie
korzystać z różnych sposobów ich przedstawiania;
potraﬁ dokonać wyboru odpowiednich do założonego
celu metod badania chromosomów; rozumie
podstawowe pojęcia i teorie związane z budową
i funkcjonowaniem genomu jądrowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu
cytogentyki i rozumie w jaki sposób może być ona
wykorzystana w wyjaśnianiu konkretnych zagadnień
biologicznych oraz w praktyce.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

3

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

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.

Omówienie podstawowych pojęć (kariotyp, genom, liczba chromosomów,
poliploidalność, zawartość jądrowego DNA).

W1

Sylabusy
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2.

Omówienie ważniejszych metod badania chromosomów roślin, zwierząt i
człowieka (klasyczne i prążkowe metody analizy kariotypu, metody molekularne:
FISH, GISH, cytometria przepływowa, metody imunocytochemiczne w badaniach
chromatyny).

W1, U1

3.

Przykłady zastosowania różnych metod badania chromosomów i kariotypu w
rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych i praktycznych.

W1, U1, K1

4.

Poliploidalność i jej rola w ewolucji.

W1

5.

Specjalne typy chromosomów 1: SAT-chromosomy, B-chromosomy, chromosomy
politeniczne.

W1

6.

Specjalne typy chromosomów 2: chromosomy płci. Systemy chromosomów płci i
systemy determinacji płci. Ewolucja chromosomów płci.

W1

7.

Cytogenetyka molekularna. Euchromatyna i heterochromatyna. Epigenetyczne
modyﬁkacje chromatyny. Rozwijające się kierunki badań nad genomem roślin i
zwierząt.i ich znaczenie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów starszych lat, którzy zaliczyli kurs genetyki. Stanowi teoretyczne uzupełnienie kursu
„Kariotyp – praktyczny kurs analizy”, ale mogą w nim uczestniczyć także studenci, którzy nie wybrali kursu praktycznego.

Sylabusy
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Animal mating systems
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.61efcf4e8e7c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy niezbędnej dla zrozumienia mechanizmów ewolucyjnych leżących u podstaw różnorodności
systemów kojarzeń zwierząt. Student poznaje rolę selekcji płciowej w kształtowaniu systemów rozrodu zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe mechanizmy ewolucyjne prowadzące
do powstania różnorodnych systemów kojarzeń
zwierząt

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

literaturę dotyczącą systemów rozrodu zwierząt
i podstawowe narzędzia wykorzystywane w badaniach
nad systemami rozrodu

BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć i przedstawić w formie prezentacji
specjalistyczną wiedzę naukową w języku angielskim,
potraﬁ dyskutować i zadawać pytania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretacji złożonych zjawisk biologicznych
i aktualizacji swojej wiedzy w tym zakresie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

80

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Treści obejmują: przegląd systemów rozrodu zwierząt, dobor płciowy,
alternatywne strategie kojarzeń, monogamia, poligamia, poligynia, poliandria,
odwrócone role płciowe, zasady Bateman'a, analiza ojcowstwa, systemy rozrodu
zwierząt w biologii konserwatorskiej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Przygotowania do zajęć
obejmują przeczytanie zadanego materiału w formie artykułów
naukowych. W trakcie kursu student wybiera i przedstawia w formie
zaliczenie na ocenę prezentacji multimedialnej 1-2 prace naukowe, które są omawiane
podczas dyskusji. Prezentacje i dyskusje odbywają się wyłącznie w języku
angielskim. Prezentacje oraz aktywność studenta w dyskusjach są
oceniane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe informacje z zakresu zoologii oraz genetyki ogólnej.

Sylabusy
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Analiza instrumentalna komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca756970b1f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania wybranych metod biologii molekularnej i komórkowej
do analizy strukturalnej i funkcjonalnej komórek i tkanek.

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

procedury związane z preparatyką materiału
biologicznego oraz jego przygotowaniem
do obrazowania w mikroskopach świetlnych. Zna
możliwości zastosowania wybranych technik
badawczych biologii molekularnej i komórkowej
do analizy komórek i tkanek.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

możliwości zastosowania programów
morfometrycznych do analizy obrazu
mikroskopowego. Zna zasady przygotowania pracy
badawczej.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biologicznym. Potraﬁ eliminować ryzyko związane
z obsługą stosowanej aparatury badawczej.

BIO_K2_W12

zaliczenie

U1

posługiwać się mikroskopem ﬂuorescencyjnym w celu
zobrazowania struktury materiału biologicznego.
Posługuje się programem Image J do analizy obrazów
mikroskopowych.

BIO_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować sprawozdanie z ćwiczeń w formie pracy
badawczej zawierającej wstęp, materiał i metody oraz
omówienie wyników i wnioski.

BIO_K2_U07, BIO_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

pozyskiwać informacje ze źródeł naukowych
na podstawie przeglądu naukowych baz danych np.
PubMed.

BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

BIO_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie przygotowującej preparaty
biologiczne, a także kierowania pracami niewielkiego
zespołu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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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Organizacja ćwiczeń. Omówienie zasad BHP obowiązujących na ćwiczeniach
podczas pracy z materiałem biologicznym oraz stosowaną aparaturą naukową i
sprzętem laboratoryjnym. Przeprowadzenie szkolenia uczestników zajęć w
zakresie podejmowania działań proﬁlaktycznych zmniejszających ryzyko
wystąpienia potencjalnego zagrożenia podczas zajęć.

1.

W3

Wstęp do mikroskopii jasnego pola.
W ramach ćwiczeń planowana jest obserwacja izolowanych komórek przy pomocy
mikroskopu jasnego i ciemnego pola oraz metodą mikroskopii kontrastowofazowej. Wykonywanie zdjęć mikroskopowych z kalibracją powiększeń.
Jakościowa analiza komórek metodą mikroskopii ﬂuorescencyjnej. Analiza błony
komórkowej. Znakowanie ﬂuorescencyjne jąder komórkowych, mitochondriów i
lipidów.
Ilościowa analiza błony wewnętrznej mitochondrialnej mięśni szkieletowych
obejmująca: naukę mrożenia wycinków tkankowych, wykonywanie skrawków
mrożeniowych, ﬂuorescencyjne kontrastowanie błony wewnętrznej
mitochondrialnej, otrzymywanie obrazów preparatów barwionych ﬂuorescencyjnie
oraz ich ilościowa analiza przy pomocy programu Image J.

2.

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

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące szczepów transgenicznych
Drosophila melanogaster oraz systemu Gal4/UAS służącego do badania
funkcjonalnej ekspresji genów w komórkach zwierzęcych. Omówione zostaną
techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych, zasady projektowania
starterów do reakcji PCR oraz metoda Western blot.
Celem ćwiczeń jest zbadanie różnic pomiędzy szczepem dzikim a szczepem X
Drosophila melanogaster, który prawdopodobnie posiada zmiany
neurodegeneracyjne.
3.

W części praktycznej przewidziane są następujące zadania badawcze: 1)
Zastosowanie testów behawioralnych do oceny aktywności lokomotorycznej
owadów oraz testów pamięci i czołgania. 2) Izolacja DNA i RNA z badanych
szczepów oraz analiza genetyczna metodą PCR, qPCR i elektroforezy DNA. 3)
Otrzymywanie i analiza ilościowa białka, metoda dot blot, barwienie białek
odczynnikiem Ponceau S. 4) Charakterystyka morfologiczna połączeń nerwowomięśniowych larw z zastosowaniem barwienia immunoﬂuorescencyjnego oraz
mikroskopu ﬂuorescencyjnego i specjalistycznego oprogramowania. 5)
Podsumowanie zajęć, opracowanie wyników doświadczalnych i prezentacja
raportów z badań.
Na zajęciach zostaną przedstawione możliwości zastosowania niektórych narzędzi
i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach modelowych nad
mechanizmem regeneracji endometrium macicy ssaków. Omówione zostaną
sposoby badania tempa migracji komórek w hodowli in vitro przy pomocy testu
gojenia rany (wound healing assay or scratch assay) oraz metody stosowane do
analizy migracji, inwazji i chemotaksji komórek w komorze Boydena.

4.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zaplanowanych
doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportów w
formie zwięzłej pracy badawczej. Ocenie będzie również
podlegać umiejętność posługiwania się różnymi typami
mikroskopów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zalecane jest zaliczenie kursu Podstawy mikroskopowania WBNZ-214, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności
w zakresie prawidłowej obsługi mikroskopu optycznego oraz podstawowych technik obrazowania. Ukończenie tego kursu
zapewnia odpowiednie przygotowanie do zajęć laboratoryjnych w ramach Analizy instrumentalnej komórki jak również do
innych specjalistycznych kursów wykorzystujących techniki mikroskopii świetlnej.
Planowane są zajęcia stacjonarne oraz w wyjątkowych przypadkach zdalne na platformie MS Teams.

Sylabusy
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Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.603f43e95e969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia terenowe: 45, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z uwarunkowaniami współczesnej szaty roślinnej Karpat Polskich, jej zróżnicowaniem,
zagrożeniami oraz sposobami ochrony.

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

czynniki kształtujące ﬂorę i roślinność Karpat; piętra
roślinne w Karpatach polskich, zna i rozumie
zróżnicowanie regionalne ﬂory i roślinności regionu;
ma świadomość zagrożeń szaty roślinnej regionu oraz
wiedzę o potrzebie jej ochrony, dostrzega związek
pomiędzy wymaganiami siedliskowymi roślin
a czynnikami zagrażającymi przetrwaniu ich populacji,
zna formy ochrony szaty roślinnej i podstawy jej
systemu zastosowanego w Karpatach

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać podstawowe piętra roślinne w Karpatach,
rozpoznać podstawowe gatunki roślin i zbiorowiska
roślinne charakterystyczne dla Karpat polskich, ocenić
zagrożenia szaty roślinnej, wskazać czynniki
zagrażające różnorodności ﬂorystycznej na danym
terenie i zaproponować odpowiednie działania
przeciwdziałające ubożeniu roślinności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
zrozumienia wartości badań naukowych; docenienia
wartości środowiska przyrodniczego, student ma
świadomość odpowiedzialności za ochronę środowiska
przyrodniczego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia terenowe

45

wykład

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie raportu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

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.

Charakterystyka środowiska przyrodniczego Karpat polskich. Podstawy
regionalizacji geobotanicznej Karpat polskich. Piętra roślinności, ważniejsze
zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla poszczególnych regionów Karpat
polskich. Poziome i pionowe rozmieszczenie gatunków – zwłaszcza górskich.
Przemiany szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka. Naturalne i
spowodowane przez człowieka zagrożenia przyrody Karpat polskich oraz formy jej
ochrony.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia terenowe

projekt, raport

wymagana obecność na 80% ćwiczeń terenowych; pozytywna ocena
projektu/raportu

wykład

zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach; uzyskanie powyżej 51% punktów zaliczenia
pisemnego (pytania otwarte i zamknięte)

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych
w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

448 / 638

W1

student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia
i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony
na konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany
do analizowania i oceniania wystąpień innych osób
celem samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

449 / 638

wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka
komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania
prezentacji oraz zastosowanie różnych form graﬁcznego przedstawiania danych
(wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia:
obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz
dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk
kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania
abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz
dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest zaliczenie ćwiczeń, a
ocena odzwierciedla liczbę punktów zdobytą na ćwiczeniach

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia czterech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
dopuszczalne najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Archeologia - perspektywa ekologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879928a49a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów kierunków biologicznych i nauk o ziemi z zarysem archeologii
prehistorycznej. Zgodnie z tytułem, zarys ten będzie szczególnie uwzględniał problematykę ekologicznych
uwarunkowań prehistorycznych społeczności ludzkich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy
archeologiczne związane z archeologią i prehistorią.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

- Student zna i rozumie miejsce archeologii i prehistorii
BIO_K2_W02,
w naukach biologicznych, humanistycznych
BIO_K2_W05
i społecznych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

- Student zna i rozumie znaczenie poszczególnych
etapów rozwojowych prehistorycznych
i wczesnohistorycznych społeczności ludzkich.

BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

- Student zna i rozumie znaczenie kontekstów
środowiskowych podstawowych etapów rozwojowych
prehistorycznych i wczesnohistorycznych społeczności
ludzkich.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ scharakteryzować podstawowe
zjawiska kulturowe w ramach epok kamienia, brązu
i żelaza.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ powiązać poszczególne kategorie
źródeł archeologicznych z określonymi ludzkimi
zachowaniami i czynnościami.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student potraﬁ opisać podstawowe sposoby
pozyskiwania źródeł archeologicznych.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- Student jest gotów do podejmowania stosownych
czynności w zakresie opieki nad źródłami
archeologicznymi.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

- Student jest gotów do współpracy z profesjonalnymi
archeologami w zakresie badań i ochrony dziedzictwa
archeologicznego.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- Student jest gotów do współpracy z państwowymi
strukturami konserwatorskimi w zakresie ochrony
dziedzictwa archeologicznego.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy

452 / 638

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.

Na początku nastąpi ogólne objaśnienie pojęć takich jak archeologia, prehistoria i
kultura archeologiczna. Scharakteryzowane zostaną także podstawowe kategorie
źródeł archeologicznych i innych danych, wykorzystywanych w archeologii, jak
również stosowane w tej nauce metody badawcze. Przedstawione zostaną
ponadto podstawowe kierunki reﬂeksji metodologicznej i teoretycznej w
archeologii i prehistorii. Zaprezentowane zostaną wreszcie rudymenty podziałów
chronologicznych i kulturowych, wypracowanych na gruncie archeologii.

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

2.

W kolejnym etapie zajęć scharakteryzowane zostaną podstawowe etapy rozwoju
społeczności ludzkich w czasach prehistorycznych, a więc: epoka kamienia
(paleolit, mezolit, neolit), epoka brązu i epoka żelaza. Omówione zostaną także
czasy wczesnohistoryczne. Charakterystyka ta dotyczyć będzie głównie obszaru
kontynentu europejskiego (wraz z szeroko rozumianą strefą śródziemnomorską).
Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie środowiskowych kontekstów, w
których funkcjonowały społeczności pradziejowe i relacji na linii człowiek
prehistoryczny/wczesnohistoryczny-środowisko, a także na zagadnienia
paleoekonomiczne, paleoosadnicze i paleodemograﬁczne. Omawiane będą także
cechy charakterystyczne najważniejszych kultur archeologicznych (kultura
materialna), chronologia, zagadnienia związane z religią i wierzeniami (obrządek
pogrzebowy, miejsca kultu), strukturą społeczną i możliwościami w zakresie
rekonstrukcji etnicznych i językowych.

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

3.

Ostatnim elementem zajęć będzie prezentacja wybranych przykładów badań
(case studies) z zakresu geoarcheologii i archeologii środowiskowej oraz
problemów związanych z interpretacją wyników takich badań.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80% zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W kursie nie ma żadnych wymagań wstępnych. Natomiast wymagana jest obowiązkowa obecność.

Sylabusy
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Animal Genetics with Elements of Epigenetics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb8799253aac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu genetyki zwierząt

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze z
zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

24

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych,
szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas
podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

Sylabusy
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5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" "Genetyka Zwierząt z
Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" (w toku studiów można
wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy
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Methods of secondary data analysis on society and environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bb03cd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami danych zastanych, rodzajami dostępnych danych i zasadami
ich wykorzystywania oraz podstawowymi metodami analizy danych zastanych. Studenci zostaną zapoznani
z danymi o środowisku oraz społecznych i ekonomicznych uwarunkowań jego ochrony.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

457 / 638

W1

student zna podstawowe i powszechnie źródła danych
BIO_K2_W01,
zastanych w wolnym dostępnie (polskie i zagraniczne),
BIO_K2_W05,
z zakresu danych o środowisku, społeczeństwie
BIO_K2_W13
i gospodarce.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student zna zalety i ograniczenia związane z ich
stosowaniem w badaniach naukowych, wie
o problemach związanych z jakością i wiarygodnością
danych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student rozumie rolę analizy danych zastanych
w procesie przygotowania i realizacji badań
naukowych oraz analiz eksperckich. Student zna
zasady korzystania z różnych źródeł danych zastanych
oraz podstawowe metody ich analizy, wie jak
zaplanować i przeprowadzić analizę danych zastanych
oraz ocenić jakość i wiarygodność dostępnych danych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student umie zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych o środowisku, społeczeństwie
i gospodarce. Student umie wyszukiwać,
selekcjonować i wykorzystywać dostępne bazy
danych.

BIO_K2_U02, BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

samodzielnie analizować i oceniać jakość danych
pochodzących z różnych źródeł, przy wykorzystaniu
metod statystycznych i wybranych jakościowych
technik analizy danych. Student potraﬁ opisać wyniki
analizy w postaci raportu w języku angielskim

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

przedstawić wyniki analizy za pomocą prezentacji
multimedialnej w języku angielskim

BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.
Student umie organizować pracę w grupie
i uczestniczyć w pracy grupy, a także zwiększać jakość BIO_K2_K04
własnej pracy poprzez współpracę z innymi
studentami. Student jest świadomy wyzwań i zysków
związanych z pracą w grupie.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest świadomy znaczenia dostępu do wiedzy,
danych i wyników badań naukowych dla prowadzenia
skutecznej ochrony środowiska.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student jest świadomy znaczenia uczciwości
i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu
i wykorzystaniu danych.

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

Sylabusy
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przygotowanie projektu

5

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Analiza danych zastanych a analiza danych empirycznych. Wprowadzenie.

W1, W2, W3, U1, K2, K3

2.

Źródła danych statystycznych (GUS, EUROSTAT, OECD, World Bank, UNEP, UNDP)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

Źródła opracowań eksperckich: EEA, EPA, IUCN, dane i opracowania organizacji
pozarządowych; nauka obywatelska.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

Źródła danych sondażowych (ESS, ISSP, WVS, Diagnoza społeczna, PGSS,
Eurobarometr)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

Przegląd literatury (narracyjny, ilościowy, rola metaanalizy), formułowanie
kwerendy w bazie Web of Science

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6.

Techniki i narzędzia analizy danych zastanych (narzędzia internetowe, takie jak
Gapminder, korzystane z gotowych tabel, analiza pobranych danych za pomocą
dostępnych pakietów statystycznych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

7.

Planowanie procesu analizy danych zastanych, triangulacja typu i źródeł danych,
ocena źródeł danych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena raportu oraz prezentacji wyników analiz przeprowadzonych w
zaliczenie na ocenę ramach kursu, na tematy wybrane przez studentów i opracowane w
małych grupach (2-3 osoby)
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie pierwszego raportu, opartego o listę pytań i zadań
przygotowanych przez prowadzącego. W przypadku niewystarczającej
jakości pracy, raport jest odsyłany do studenta w celu poprawy, na
podstawie szczegółowych uwag przekazanych przez prowadzącego.
Dopuszczalne są dwie poprawy raportu przez studenta.
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Immunobiologia porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5ca75697b5835.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 4, konwersatorium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami z zakresu immunologii, immunobiologii porównawczej (ze
szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w przebiegu reakcji odpornościowej u zwierząt bezkręgowych,
kręgowców zmiennocieplnych oraz ssaków), aktualnymi poglądami na ewolucję odporności (w tym na ewolucję
receptorów rozpoznających patogeny oraz czynników regulujących przebieg reakcji np. cytokin/chemokin) oraz
najnowszymi, przełomowymi odkryciami z zakresu immunologii doświadczalnej i/lub klinicznej (nowe populacje
leukocytów, nowo odkryte mechanizmy walki z patogenami).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

461 / 638

W1

student rozumie i potraﬁ wytłumaczyć mechanizmy
regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna
aktualny stanu wiedzy w zakresie mechanizmów
i ewolucji odporności. Wie czym różni się przebieg
reakcji odpornościowej różnych grup zwierząt oraz
rozumie jakie są przyczyny i konsekwencje tych
różnic.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł oraz
przygotować prezentację pracy badawczej dotyczącej
odporności. Posługuje się specjalistyczną terminologią
z zakresu immunologii porównawczej. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować niezbędne informacje
oraz przekazać je w przystępny i zrozumiały sposób.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenić doniesienia mediów na temat
„przełomowych” odkryć z zakresu immunologii/terapii
chorób.

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

Forma aktywności studenta
wykład

4

konwersatorium

26

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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

462 / 638

Najnowsze odkrycia z zakresu immunologii porównawczej: krytyczne porównanie
teorii rozpoznania „self/nonself” (C. Jeneway’a) i „danger signals” (P. Matzinger),
ewolucja PRR, teoria ewolucji odporności SIR1-4, porównanie aktywności pro- i
przeciwzapalnej fagocytów bezkręgowców i kręgowców/polaryzacja komórek,
powstawanie i rola inﬂamasomu, pyroptoza, metabolizm a odporność
(immunometabolizm), immunologiczna rola trombocytów, nietypowe populacje
leukocytów (iNKT, Th17, ILC), ewolucja cytokin. Zjawisko autofagii i jej rola w
inicjacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. miRNA, mikropęcherzyki (MV).

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Aktywna dyskusja prezentowanych treści.

konwersatorium

prezentacja

Zaliczenie w oparciu o (1) poprawność merytoryczną przygotowanej
prezentacji i (2) wykazanie aktywności w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Immunologia lub pokrewny.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy

463 / 638

Biologia starzenia - procesy inwolucyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.603f5ac77a6d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problemami starzenia się człowieka, tak na poziomie osobniczym jak i populacyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Potraﬁ wymienić przyczyny procesu starzenia
na poziomie organizmu i komórki.

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03

zaliczenie pisemne

464 / 638

W2

W3

Potraﬁ podać przyczyny ograniczonej liczby podziałów
komórkowych, potraﬁ podać skutki mutacji w genach
dotyczących naprawy DNA. Student potraﬁ wymienić
syndromy genetyczne związane z procesami
przedwczesnego starzenia i potraﬁ nazwać geny
ulegające mutacji w poszczególnych zespołach
progerycznych. Student potraﬁ wymienić cechy
charakterystyczne dla poszczególnych omawianych
w czasie wykładu schorzeń.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie pisemne

Zna budowę kości i determinant ich rozwoju. Zna
podstawowe metody diagnostyki gęstości kości (USG,
X-ray, pQCT)

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W02,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K01, BIO_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wydaje zalecenie dotyczące dalszego postępowania
prewencyjnego lub/i wskazać konieczność
szczegółowej diagnostyki osteopenii czy osteoporozy.
Wykonuje badanie oceniające wskaźnik sztywności
kości piętowej z wykorzystaniem urządzenia Achilles.
Dokonuje oceny prawdopodobieństwa wystąpienia
samoistnego złamania niskoenergetycznego
z wykorzystaniem badania USG kości piętowej, jak
i systemu FRAX. Wykonuje szlif kostny i identyﬁkować
zmiany inwolucyjne w obrazie histologicznym.
Przeprowadza analizę obrazów RTG i CT w odniesieniu
do zmian osteoporotycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozumie znaczenie typu aktywności ﬁzycznej
determinującego osiąganie wysokiego poziomu
szczytowej masy kostnej. Rozumie znaczenie
prawidłowego żywienia (w tym: suplementacji
witaminy D3) i odpowiedniego typu aktywności
ﬁzycznej w prewencji osteoporozy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

6

wykład

9

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy

465 / 638

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Charakterystyka mechanizmów molekularnych procesu strzenia na poziomie
genów białek i komórki.

1.

Charakterystyka procesów strzenia ﬁzjologicznego i patologicznego. Omówienie
jednostek chorobowych zwiazanych z procesami przedwczesnego starzenia.

Budowa kości na poziomie kmórkowym, morfologicznym, budowa szkieletu,
zmiany zachodzące w budowie szkieletu zwiazane z procesami starzenia.

2.

W1, W2

W3, U1, K1

Osteoporoza – deﬁnicja współczesna choroby i postępowanie prewencyjne.
Stosowane w antropologii metody diagnostyki osteoporozy.
Szczytowa masa kostna i czynniki wpływające na jej osiąganie.
3.

W3, U1, K1
Metody oceny rozwoju biologicznego dorosłych z wykorzystaniem badania
gęstości kośćca.
Menopauza i andropauza i ich wpływ na remodeling kości.
Aktywność ﬁzyczna i edukacyjna w życiu osób starszych i ich znaczenie w jakości
biologicznej osobnika
Zapoznanie ze zjawiskiem sarkopenii w odniesieniu do zmian w anatomicznych i
czynnościowych właściwościach mięśni szkieletowych, takie jak: zmniejszenie
masy i siły skurczu mięśni.

4.

W1, W2
Informacje o ogólnych zasadach żywienia w podeszłym wieku, modyﬁkacje
dobowego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w procesie starzenia
oraz procesy inwolucyjne a zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze.
Rola endogennych i egzogennych antyoksydantów w procesie starzenia się
organizmu.

5.

Wpływ procesów inwolucyjnych na zmiany morfologiczne np. starzenie się skóry.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo na wszystkich
zajęciach.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

wykład

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo na wszystkich
zaliczenie pisemne zajęciach. Student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej
liczby punktów wynikających z testu.

Sylabusy
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Biologia zabytków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb87992a5c95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentom wiedzy na temat aktywności mikroorganizmów na zabytkową materie oraz wskazanie
możliwości biologicznej konserwacji i odbudowy zabytków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

467 / 638

W1

student wie na czym polegają procesy biodegradacji,
bioremediacji i biokonsolidacji obiektów zabytkowych
tj. obrazy, graﬁki, płótna i materiały tekstylne, meble
itp. obiekty; zna warunki siedliskowe sprzyjające
rozwojowi mikroorganizmów; wie w jaki sposób
dokonać jakościowej i ilościowej analizy
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży takich
BIO_K2_W02,
jak papier, obrazy olejne, zabytkowe tekstylia, drewno,
BIO_K2_W05
kamień; zna sposoby ograniczania wzrostu
mikroorganizmów; posiada znajomość metod ochrony
zabytków; zasad oceny czystości powietrza, wymagań
przepisów BHP w pracy w warunkach ryzyka
zanieczyszczenia mikrobiologicznego; zna wybrane
elementy monitoringu biologicznego stosowanego
w ocenie zagrożeń terenów miejskich, zabytkowych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zidentyﬁkować biologiczne czynniki biodegradacji,
wyizolować mikroorganizmy szkodliwe i pożyteczne
w ochronie dzieł sztuki, potraﬁ dokonać oceny stanu
mikrobiologicznego pomieszczeń, hodować
mikroorganizmy i przeprowadzać analizy ich
aktywności takie jak rozkład enzymatyczny,
biomineralizacja itp. Potraﬁ sprawdzać efektywność
związków biobójczych, przeprowadzać badania
we współpracy z konserwatorami.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07, BIO_K2_K08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przekazywania informacji dotyczących konserwacji
materii zabytkowej, zagrożeń ze strony
mikroorganizmów. Posiada świadomość potrzeby
stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej,
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
sprawność komunikowania się, umie współdziałać
w zespole przy prowadzonych badaniach, jest
świadomy pozytywnego i negatywnego znaczenia
mikroorganizmów w konserwacji i bioremediacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

konwersatorium

6

ćwiczenia

8

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy

468 / 638

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.

Zasady pracy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, przybliżenie podstawowych
pojęć i deﬁnicji z zakresu biologii obiektów muzealnych/zabytkowych, warunki
siedliskowe sprzyjające rozwojowi organizmów, ocena jakościowa i ilościowa
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży, przydatności metod ograniczania
wzrostu mikroorganizmów, mikrobiologia powietrza, zanieczyszczenia
nieorganiczne i organiczne w miastach, aktywność organizmów na skałach,
papierze, drewnie i tekstyliach.

W1, K1

2.

Monitoring czystości powietrza w pomieszczeniach, rozwój mikroorganizmów na
podłożach takich jak: papier, drewno, negatywy, rozprzestrzenianie
mikroorganizmów, owady jako wektor mikroorganizmów, hodowla
mikroorganizmów, zastosowanie substancji biobójczych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia kursu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz konwersatoriów. Zaliczenie pisemne
- uzyskanie co najmniej 50% punktów.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.62065c0819dc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie zagadnień palinologii i wybranych zagadnień mikropaleontologii (morfologia i taksonomia palinomorf
i innych mikroskamieniałości, aeropalinologia, melissopalinologia, paleopalinologia, palinologia kryminalistyczna)
oraz nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w tych naukach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

470 / 638

W1

cechy budowy spor, ziaren pyłku, palinomorf
niepyłkowych i innych mikroskamieniałości
pozwalające na ich identyﬁkację

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

na czym polegają podstawowe metody badawcze
w palinologii i mikropaleontologii oraz kiedy się je
stosuje

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

przemiany szaty roślinnej w przeszłości i wpływ na nie
działalności gospodarczej człowieka, wyniki badań
palinologicznych na tle danych archeologicznych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zróżnicowanie składu prób palinologicznych, w tym
sądowych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

uczulające właściwości ziaren pyłku oraz metody
minimalizowania objawów alergii na ziarna pyłku

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student rozpoznaje najczęściej spotykane spory,
ziarna pyłku, palinomorfy niepyłkowe
i mikroskamieniałości w preparatach mikroskopowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać interpretacji zjawisk widocznych
na diagramach pyłkowych

BIO_K2_U01, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

zastosować podstawowe metody badawcze stosowane
w palinologii i mikropaleontologii

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

471 / 638

Wykład:
- Przedmiot, historia i metody badań palinologii i mikropaleontologii. Morfologia,
taksonomia i nomenklatura spor, ziaren pyłku, palinomorf niepyłkowych i innych
mikroskamieniałości. Wytwarzanie i rozprzestrzenianie spor i ziaren pyłku.
Czynniki kształtujące skład palinologiczny prób.
- Obecność ziaren pyłku w atmosferze i znaczenie badań aeropalinologicznych w
alergologii. Korelacja prób aeropalinologicznych z kalendarzem pylenia. Obecność
ziaren pyłku w miodach jako wskaźnik ich składu i pochodzenia geograﬁcznego.
Palinologia w medycynie i kryminalistyce.

1.

W1, W2, W3, W4, W5, U2

- Historia roślinności w oparciu o dane palinologiczne. Spory i ziarna pyłku in situ.
Analiza palinofacjalna. Wpływ działalności człowieka na zbiorowiska roślinne
odnotowany w diagramach pyłkowych, korelacja z wynikami badań
archeologicznych.
Ćwiczenia:
Identyﬁkacja spor i ziaren pyłku w preparatach palinologicznych. Podstawowe
metody badawcze stosowane w palinologii. Przygotowanie laboratoryjne
materiałów różnego pochodzenia do sporządzenia preparatów mikroskopowych.
Sporządzanie preparatów mikroskopowych. Analiza diagramów pyłkowych.

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie
ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu
jednokrotnego wyboru obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów
(wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów) oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
palinomorf. Każdy student otrzyma do rozpoznania cztery
preparaty/zdjęcia palinomorf. Aby uzyskać zaliczenie, wymagane
jest prawidłowe rozpoznanie przynajmniej dwóch palinomorf.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy

472 / 638

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cac67bb145eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia terenowe: 4, ćwiczenia: 20, pracownia komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemami malarii na Świecie a szczególnie w przypadku słabo rozwiniętych krajów.

C2

Szczegółowe poznanie trzech metod identyﬁkacji malarii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

473 / 638

W1

student rozumie i interpretuje złożoność procesu
obecności i rozpowszechniania epidemii chorób
na świecie; ma konieczną wiedzę z zakresu biologii
ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia
sposobów rozpowszechniania się malarii; śledzi
aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu
z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
końcowy

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K03,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin
końcowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować parametry krwi, przygotować mikroskop
optyczny do pracy, przygotować i wybarwić preparaty
mikroskopowe, rozpoznać różne typy komórek obecne
w krwi ptaków, wyizolować DNA z krwi ptaków,
przygotować i przeprowadzadzić reakcję PCR oraz
przeprowadzić elektroforezę DNA. Student zna zasady
sekwencjonowania DNA. Student potraﬁ analizować
sekwencje DNA; pracować z anglojęzycznymi,
genomicznymi bazami danych, znajdować
i wykorzystywać informacje naukowe z różnych
wiarygodnych źródeł w języku angielskim;
Interpretować uzyskane wyniki dotyczące: obecności
pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach;
opracować temat do przeprowadzenia dyskusji
w grupie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stworzenia,wspólnie z innymi studentami schematu
realizacji projektu badawczego i prezentacji;
zachowania bezpieczeństwa w laboratorium, dbania
o powierzone mu próby i aparaturę; analizy
i krytycznej oceny wyników eksperymentu (tj.
identyﬁkacji mocnych i słabych strony,
zaproponowania alternatywnych metod rozwiązania
problemu badawczego; stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia terenowe

4

ćwiczenia

20

pracownia komputerowa

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

474 / 638

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.

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i
ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii
- Diagnostyka oparta o preparaty mikroskopowe
- Diagnostyka oparta o test immunochromatograﬁczne (RMD (Rapid Malaria
Diagnosis)
- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza,
analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna
(przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez
zarodźce malarii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótki test na początku zajęć i sprawdzenie wiadomości pod
koniec zajęć, Warunki: obecność na zajęciach

ćwiczenia terenowe

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

obowiązkowa obecność punktowana aktywność 1x
sprawozdanie w trakcie kursu w 2-3 osobowym zespole 1x
zaliczenie, egzamin końcowy indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.) 1 x test
(egzamin końcowy) Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów
możliwych do uzyskania

pracownia komputerowa

zaliczenie pisemne

Warunki: obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Edycja hybrydowa 2020/2021 (zajęcia laboratoryjne tylko, jeśli pozwalają na to przepisy)
Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Obowiązkowa obecność.
Nie regularne terminy zajęć, osiem spotkań; marzec-maj; czwartki 12:00 - 15:00.
Zaliczenie: sprawdzenie wiadomości pod koniec każdych zajęć, punktowana aktywność,
1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)
Końcowy Test punktowany
Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów możliwych do uzyskania
Warunki: obecność na zajęciach

Sylabusy
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Biologia zabytków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb87992a5c95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, konwersatorium: 6, ćwiczenia: 8

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

476 / 638

W1

student wie na czym polegają procesy biodegradacji,
bioremediacji i biokonsolidacji obiektów zabytkowych
tj. obrazy, graﬁki, płótna i materiały tekstylne, meble
itp. obiekty; zna warunki siedliskowe sprzyjające
rozwojowi mikroorganizmów; wie w jaki sposób
dokonać jakościowej i ilościowej analizy
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży takich
BIO_K2_W02,
jak papier, obrazy olejne, zabytkowe tekstylia, drewno,
BIO_K2_W05
kamień; zna sposoby ograniczania wzrostu
mikroorganizmów; posiada znajomość metod ochrony
zabytków; zasad oceny czystości powietrza, wymagań
przepisów BHP w pracy w warunkach ryzyka
zanieczyszczenia mikrobiologicznego; zna wybrane
elementy monitoringu biologicznego stosowanego
w ocenie zagrożeń terenów miejskich, zabytkowych.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zidentyﬁkować biologiczne czynniki biodegradacji,
wyizolować mikroorganizmy szkodliwe i pożyteczne
w ochronie dzieł sztuki, potraﬁ dokonać oceny stanu
mikrobiologicznego pomieszczeń, hodować
mikroorganizmy i przeprowadzać analizy ich
aktywności takie jak rozkład enzymatyczny,
biomineralizacja itp. Potraﬁ sprawdzać efektywność
związków biobójczych, przeprowadzać badania
we współpracy z konserwatorami.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07, BIO_K2_K08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przekazywania informacji dotyczących konserwacji
materii zabytkowej, zagrożeń ze strony
mikroorganizmów. Posiada świadomość potrzeby
stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej,
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
sprawność komunikowania się, umie współdziałać
w zespole przy prowadzonych badaniach, jest
świadomy pozytywnego i negatywnego znaczenia
mikroorganizmów w konserwacji i bioremediacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

konwersatorium

6

ćwiczenia

8

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy

477 / 638

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.

Zasady pracy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, przybliżenie podstawowych
pojęć i deﬁnicji z zakresu biologii obiektów muzealnych/zabytkowych, warunki
siedliskowe sprzyjające rozwojowi organizmów, ocena jakościowa i ilościowa
kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży, przydatności metod ograniczania
wzrostu mikroorganizmów, mikrobiologia powietrza, zanieczyszczenia
nieorganiczne i organiczne w miastach, aktywność organizmów na skałach,
papierze, drewnie i tekstyliach.

W1, K1

2.

Monitoring czystości powietrza w pomieszczeniach, rozwój mikroorganizmów na
podłożach takich jak: papier, drewno, negatywy, rozprzestrzenianie
mikroorganizmów, owady jako wektor mikroorganizmów, hodowla
mikroorganizmów, zastosowanie substancji biobójczych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia kursu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz konwersatoriów. Zaliczenie pisemne
- uzyskanie co najmniej 50% punktów.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Biology of amphibians and reptiles
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.603f423ec3ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia terenowe: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pokazanie studentkom i studentom, że płazy i gady to czworonogi o unikatowych adaptacjach do życia na lądzie
i/lub w wodzie, charakteryzujące się dużym bogactwem gatunkowym i zróżnicowaniem morfologicznym i historii
życiowych. Dziś kręgowce te mają bardzo wysokie ryzyko wymarcia.

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

podstawową terminologię biologiczną właściwą dla
tych grup kręgowców, zna zróżnicowanie
morfologiczne i pochodzenie poszczególnych grup;
rozumie rolę skóry w czynnościach życiowych tych
zwierząt; potraﬁ wyjaśnić podstawowe mechanizmy
termoregulacyjne, wymiany gazów i wody; zna typowe
oraz niestandardowe sposoby rozrodu i strategie
historii życiowych płazów i gadów. Umie wyjaśnić rolę
płazów i gadów w ekosystemach i wskazać
na najważniejsze dla nich zagrożenia wynikające
z działalności człowieka i kryzysu klimatycznego.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny, raport

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

egzamin pisemny, raport

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02, BIO_K2_K04

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ integrować wiedzę z różnych
dziedzin biologii i nauk pokrewnych dla uzyskania
pełniejszego obrazu życia płazów i gadów. Potraﬁ
zaplanować badania terenowe zmierzające
do poznania lokalnej fauny płazów/gadów,
zidentyﬁkować gatunki, część w różnych stadiach
życiowych, sporządzić notatki terenowe czy pobrać
próbki do badań molekularnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość potrzeby stałego
aktualizowania wiedzy kierunkowej. Student/ka jest
gotowa do uczestniczenia w przedsięwzięciach
mapowania występowania gatunków i oceny
liczebności czy inicjatywach przeciwdziałających
spadkowi liczebności płazów i gadów, zna sposoby
zaradcze.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia terenowe

20

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

480 / 638

Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład: Pochodzenie, pokrewieństwa i różnorodność współczesnych płazów i
gadów. Przegląd ważniejszych grup taksonomicznych, szczególne adaptacje
występujące w poszczególnych grupach; zagadnienia biogeograﬁczne związane z
rozmieszczeniem różnych grup płazów i gadów. Fizjologia ekologiczna płazów i
gadów: wymiana gazów, wody, termoregulacja. Zróżnicowanie zachowań
związanych z rozrodem, opieka nad potomstwem, komunikacja międzyosobnicza,
alternatywne strategie rozrodcze u płazów, ewolucja żyworodności. Szczególne
typy rozrodu: partenogeneza, ginogeneza, hybrydogeneza, ich konsekwencje
ewolucyjne. Cykle życiowe, sezonowe i różnorodność historii życiowych płazów i
gadów. Larwy płazów, neotenia. Adaptacje wynikające z układów drapieżnik
oﬁara. Ekologia przestrzenna populacji płazów i gadów, ich rola w ekosystemach.
Zagadnienia globalnego zagrożenia fauny płazów i gadów.

1.

W1, U1, K1

Zajęcia terenowe: celem zajęć jest poznanie niżowej i górskiej herpetofauny
Polski, identyﬁkacja gatunków w terenie, poznanie siedlisk życia płazów i gadów i
metod badań terenowych. Zajęcia odbędą się w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy
Górnej (Gorce) przez dwa dni w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Studenci
ﬁnansują przejazd do Stacji we własnym zakresie. Ponadto 2 -3 wycieczki w
okolicach Krakowa w drugiej połowie kwietnia lub w maju.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia terenowe

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport

Raport z obserwacji i zadań terenowych w formie pisemnej.

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu (test
wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte); próg punktowy dla oceny
pozytywnej wynosi 60%. Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest
akceptacja przygotowanego raportu z obserwacji terenowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zoologii, genetyki i ewolucji

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

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 podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna zasady przygotowania
typowego wniosku o sﬁnansowanie projektu
badawczego w obszarze badań podstawowych (takie
jak w NCN).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

• Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest: o wykonanie
indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego
wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu
badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego
eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat; o
aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań
(wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie
raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań; • Nie jest
wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale wymagane jest
przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego i raportu na
zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia). • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wszystkich zajęciach, w tym na wykładach, jest obowiązkowa (oczywisćie, z dopuszczeniem wjątków dla
ważnych zdarzeń losowych bądź problemów zdrowotnych).

Sylabusy
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Mikrobiologia stosowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb87999ef18f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami stosowanymi w mikrobiologii przemysłowej, w tym spożywczej
i farmakologicznej. Dodatkowo, celem modułu jest zaznajomienie uczestnika kursu z podstawowymi problemami
badawczymi dotyczącymi mikrobiologii stosowanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP
i ergonomii pracy;

BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne,
raport
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W2

student zna teoretyczne i praktyczne zastosowania
mikroorganizmów w przemyśle;

BIO_K2_W10,
BIO_K2_W14

zaliczenie pisemne,
raport

W3

student zna zakres kontroli mikrobiologicznej
surowców oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i kosmetycznego w oparciu
o odpowiednie normy oraz rozporządzenia;

BIO_K2_W12,
BIO_K2_W14

zaliczenie pisemne

W4

student zna podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane podczas identyﬁkacji
i przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów
niechorobotwórczych (np. szczepy probiotyczne i ich
metabolity) w produkcji żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego, suplementów diety,
kosmetyków czy leków;

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport

W5

student zna zagrożenia sanitarne oraz rozumie zasady
dobrej praktyki wytwórczej (GMP/HACCP).

BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać podstawową aparaturę badawczą
do przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych
żywności, leków, suplementów diety, kosmetyków;

BIO_K2_U01

raport

U2

określić i wykorzystać właściwości biochemiczne
wykrywanych mikroorganizmów w procesach
produkcji, przetwarzania i konserwowania żywności,
leków, suplementów diety, kosmetyków;

BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

raport

U3

wykorzystać metody kontroli mikrobiologicznej
surowców oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego oraz kosmetycznego zawartego
w normach.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U05

raport

U4

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K03,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
analizy swoich umiejętności i działań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

487 / 638

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.

Tematyka konwersatoriów dotyczy aktualnych zagadnień mikrobiologii
stosowanej. Będą to m.in.: •Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle
spożywczym; •Probiotyki nowej generacji oraz ich współczesne wykorzystanie w
przemyśle farmaceutycznym; •Normy mikrobiologiczne dotyczące przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego; •Drobnoustroje w
produkcji żywności, farmaceutyków oraz kosmetyków – najnowsze doniesienia;
•Skażenia mikrobiologiczne w przemyśle oraz sposoby ich wykrywania. Główne
zasady i punkty kontrolne w pracy zgodnej z GMP/HACCP; •Pozyskiwanie
drobnoustrojów do przemysłu oraz metody doskonalenia ich cech; •Optymalizacja
i kontrola hodowli mikroorganizmów dla przemysłu; • Globalne zagrożenia
epidemiologiczne, konieczność szczepień ochronnych

W2, W3, W4, W5

2.

Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w
mikrobiologii przemysłowej. Studenci m.in.: •wykonają analizę czystości
mikrobiologicznej substratów oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego oraz kosmetycznego; •oznaczą żywotność mikroorganizmów w
produktach; •zastosują fenotypowe metody celem identyﬁkacji drobnoustrojów; •
zastosują molekularne metody celem identyﬁkacji drobnoustrojów;
•przeprowadzą proces hodowli drobnoustrojów w bioreaktorze; •wykonają
badania czystości mikrobiologicznej powietrza oraz powierzchni.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zakończenie cyklu zajęć, celem weryﬁkacji osiągnięcia przez studenta
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, przeprowadzony zostanie test
jednokrotnego wyboru. Student powinien uzyskać, co najmniej 50% z
zaliczenie pisemne
maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Warunkiem
dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu
cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

raport

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i
znajomość poznawanych technik badawczych; zaliczenie każdego
ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego pisemnego
raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy

488 / 638

Diversity and evolution of plants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca756d0a3bc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of the course is to provide a broad and advanced knowledge of the diversity of plants using an
evolutionary perspective.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

489 / 638

W1

the student knows and understands: the possibilities
of practical use of plant tissue culture; biogeographic
region with signiﬁcant levels of biodiversity that is
threatened with humans (biodiversity hotspot); have
become familiar with the importance of
phylogeography in understanding the history of ﬂoras.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can: carry out a minor research project on
one of the following: plant and fungi diversity;
mechanisms of plant speciation; genome evolution;
plant reproduction modes and their role in genetic
structure of plant populations; plant transformation
and the role of modiﬁed plants in agronomy and
horticulture; plant phylogeography; write a short
scientiﬁc report based on critical analysis of selected
scientiﬁc papers; give an oral presentation on selected
problem of plant evolution and diversity.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to participate in tutorial discussion
with critical comments and interpret the complexity of
biological phenomena and processes.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

490 / 638

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the
diversity of plants using an evolutionary perspective. Emphasis is on
understanding the modes of speciation and variation in evolution, basic life
strategies, and to introduce and practice English.
The course covers fundamentals of general and systematic botany, embryology,
tissue culture and biotechnology, biogeography and mechanisms of plant
evolution.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Written exam at the end of the course in the form of test, short
questions, complete the sentences with correct words, check true or false
zaliczenie na ocenę sentence, picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the
material from all parts of the course. Attendance at all lecture parts is
very important for this course, and students’ participation is expected.

konwersatorium

prezentacja

Presentation for a given topic, participating in the discussion and
obligatory attendance are pass conditions of the seminar. Meeting these
requirements entitles you to pass the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Admittance to the course requires knowledge equivalent to Plant Biology and Plant Systematics

Sylabusy

491 / 638

Rolnictwo przyjazne środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bd6936d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia terenowe: 8, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z obecnie stosowanymi metodami w uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt. Wskazanie
negatywnych skutków nadmiernej chemizacji rolnictwa oraz hodowli przemysłowej zwierząt w obliczu globalnych
zmian klimatu i masowego wymierania gatunków. Przedyskutowanie przyszłości rolnictwa opartego o metody
minimalizujące negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

492 / 638

W1

student rozumie znaczenie praktyk rolniczych
w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali
historycznej i obecnie oraz zasobów przyrodniczych
terenów rolniczych. Zna: zagrożenia utraty walorów
przyrodniczych związane z metodami
agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie;
możliwości stosowania biologicznej ochrony upraw
oraz zielonej biotechnologii. Rozumie wpływ produkcji
żywności na globalne zmiany klimatu oraz masowe
wymieranie gatunków w zależności od stosowanych
metod.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić w jaki sposób można zmodyﬁkować
stosowane obecnie metody agrotechniczne, aby
zminimalizować ich negatywne oddziaływanie
na środowisko. Potraﬁ podać alternatywne rozwiązania
dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych
obecnie w rolnictwie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomym konsumentem produktów
rolnych i potraﬁ przekonać innych do konieczności
zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach
chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu
poprawy jakości życia ludzi oraz minimalizacji
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia terenowe

8

konwersatorium

10

ćwiczenia

6

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie raportu

5

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

493 / 638

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni
wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z
najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla
środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne
i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyﬁkowanych genetycznie w
rolnictwie. Zastosowanie biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla
pestycydów oraz środków ochrony zapasów. Wpływ różnych metod produkcji
żywności, w tym porównanie rolnictwa przemysłowego z agroekologią, na
globalny zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków. Rolnictwo miejskie.

W1, U1

2.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko –
istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Wybory konsumenckie vs
rozwiązania systemowe. Znaczenie ruchów społeczne w rolnictwie.

W1, U1, K1

3.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowanych w biologicznej ochronie upraw.

W1, U1, K1

4.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody
minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, zajęcia terenowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Ocena odpowiedzi na pytania otwarte składających się na końcowy
egzamin pisemny, które będą dotyczyły zrozumienia korzyści
wynikających ze stosowania w rolnictwie metod przyjaznych środowisku.
zaliczenie pisemne
Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

udział w zajęciach

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji dotyczących
porównania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na
środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Ponieważ
prezentacje będą przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana
będzie też spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

konwersatorium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami,
dotyczącymi sprawdzenia skuteczności metod biologicznej ochrony upraw
oraz zielonej biotechnologii. Raport będzie sporządzony w formie
publikacji naukowej, zgodnie z zasadami stosowanymi w czasopismach
naukowych. Oceniana będzie poprawność cytowanej literatury,
zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych oraz umiejętność
wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

495 / 638

Mikroskopia elektronowa – zastosowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5cb8799a16dcf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność sprawnego posługiwania się mikroskopami elektronowymi skaningowym i transmisyjnym.

C2

Umiejętność wykorzystania symulacji Monte Carlo w planowaniu i weryﬁkacji konﬁguracji mikroskopowych oraz
planowaniu obrazowania.

C3

Umiejętność przygotowania preparatu do mikroskopu elektronowego skaningowego i transmisyjnego.

C4

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analizy mikrowiązkowej pierwiastków w materiałach biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

496 / 638

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna możliwości badawcze mikroskopów
elektronowych oraz ich zakres aplikacyjny
w badaniach biologicznych, aby móc osiągnąć
założony cel badawczy; rozpoznaje podstawowe
urządzenia peryferyczne mikroskopów elektronowych
BIO_K2_W05,
oraz techniki analityczne z nimi związane; zna
BIO_K2_W10
procedury związane z preparatyką materiałów
biologicznych służących obrazowaniu w mikroskopie
elektronowym oraz powstające w tym czasie artefakty;
posiada wiedzę dotyczącą działania i zastosowania
w planowaniu eksperymentalnym symulacji Monte
Carlo

zaliczenie na ocenę

W2

swobodnie poruszać się w bazach danych
i wyszukiwać z pomocą słów kluczowych najnowszą
literaturę dotyczącą metodologii związanej
z mikroskopią elektronową rozumie zakres aplikacyjny
pomocny w podstawowym obrazowaniu materiałów
biologicznych i wykorzystaniu średniozaawansowanych technik analitycznych

BIO_K2_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustawić i obsłużyć mikroskopy elektronowe
skaningowy i transmisyjny w celu zobrazowania
struktury materiału biologicznego; zna i koryguje
artefakty powstające przy formowaniu obrazu.

BIO_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

student zna podstawowe terminy w języku polskim
i angielskim z zakresu budowy i działania mikroskopów
elektronowych, pozwalające na swobodne poruszanie
się w zagadnieniach związanych z obrazowaniem
BIO_K2_U03
struktur biologicznych; zna również terminologię
dotyczącą urządzeń i technik pochodnych mikroskopii
elektronowej.

zaliczenie na ocenę

U3

student zna i sprawnie posługuje się przynajmniej
jednym z programów do symulacji Monte Carlo
trajektorii elektronów i emisji promieniowania X.

BIO_K2_U06

projekt, prezentacja

U4

przygotować prezentację multimedialną pracy
badawczej z zakresu mikroskopii elektronowej
i technik pochodnych, zaprezentować ją w logiczny
i zrozumiały dla innych sposób wskazując cel pracy,
zastosowane techniki badawcze oraz otrzymane
wyniki; potraﬁ wskazać najważniejsze wnioski.

BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

projekt, prezentacja

BIO_K2_K09

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student skutecznie korzysta z uznanych źródeł
informacji naukowej i posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60

497 / 638

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie projektu

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM). Obejmuje podstawowe zasady
działania mikroskopów oraz ich modyﬁkacji dla analiz w wysokiej i niskiej próżni.
Omówienie istoty formowania obrazów w oparciu o typy sygnałów elektronowych i
możliwości ich wykorzystania w badaniach biologicznych: obrazowanie
elektronami wtórnymi i wstecznie rozproszonymi. Obrazowanie materiałów w
oparciu o topograﬁę i różnice w składzie pierwiastkowym. Przygotowanie
preparatów biologicznych z tkanek pobudliwych i niepobudliwych metodami krio
(niskotemperaturowymi) oraz tradycyjnymi chemicznymi oraz ich dalsze
W1, W2, U1, U2, U4, K1
procesowanie do wizualizacji elektronowej (suszenie, napylanie,
immunoznakowanie). Praktyczne posługiwanie się mikroskopem skaningowym - a)
ustawianie liniowe wiązki mikroskopu, jej średnicy oraz natężenia w odniesieniu
do jakości otrzymywanych obrazów; b) korekcja aberracji soczewek oraz apertury
numerycznej obiektywu i ich rola w formowaniu obrazu; c) wizualizacja topograﬁi
materiału w trybie elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych. Obrazowanie z
niską i wysoka rozdzielczością struktur komórkowych.

2.

Zawiera podstawowe zasady działania mikroskopów nisko- i wysokonapięciowych
oraz ich konstrukcyjne rozwiazania: dyfrakcja elektronowa, tomograﬁa
elektronowa, kontrast-faz. Metody przygotowania materiałów biologicznych do
obserwacji wysokorozdzielczych technikami niskotemperaturowymi (high-pressure
freezing, zamrażanie-łamanie, repliki, freeze-substitution, immunoznakowanie)
oraz chemicznymi (podwójne barwienie). Obróbka materiałów biologicznych w
ultramikrotomie, kontrastowanie pozytywowe i negatywowe, immunoznakowanie.
W1, W2, U1, U2, U4, K1
Zajęcia praktyczne obejmują: 1) przygotowanie wybranego materiału
biologicznego do obserwacji TEM metodami chemicznymi, 2) cięcie ultracienkich
skrawków ultramikrotomem, 3) kontrastowanie preparatów oraz 4) obsługę TEM w
zakresie podstawowym (obserwacja elementów komórkowych na poziomie
ultrastruktury (wizualizacja 2D) z uwzględnieniem korekcji aberracji; 5)
zastosowanie metod stereologicznych w ilościowej analizie obrazu. Praktyczne
zajęcia przy mikroskopach i analiza jakościowo-ilościowa otrzymanych obrazów.

Sylabusy

498 / 638

Mikroanaliza rentgenowska (EPMA). Zawiera zasady działania mikroanalizatorów
rentgenowskich i sposoby detekcji promieniowania X (WDS i EDS). Szczególne
zwrócenie uwagi na przygotowanie materiałów oraz wzorców do analiz
pierwiastkowych materiałów biologicznych - techniki krio (niskotemperaturowe).
Wpływ budowy, rozmiarów i procesowania materiału na jakościową i ilościową
analizę pierwiastków. Metody korekcji wyników analiz oraz determinacja i
eliminacja artefaktów pomiarowych. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do
ustalania warunków pomiarowych materiałów biologicznych. Praktyczna część
zajęć zawiera: 1) przygotowanie materiałów biologicznych do analiz
pierwiastkowych techniką krio, 2) analizę preparatów jakościowo i ilościowo w
oparciu o wzorce biologiczne i geologiczne (porównanie), 3) wykonywanie
symulacji Monte Carlo dla wybranych macierzy biologicznych i geologicznych
(porównanie), jako element planowania eksperymentu.

3.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

uczestnictwo w 14/15 zajęć, 51% punktów z testu
zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja sprawdzającego wiedzę, prezentacja wyników
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy Statystyka, Biologia Komórki, Podstawy mikroskopowania, obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy

499 / 638

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb87992daf5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z budową chromosomów i zespołów chromosomów, aktualnymi metodami i kierunkami
badań cytogenetycznych, niektórymi interesującymi zagadnieniami z zakresu cytogenetyki roślin i zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

500 / 638

W1

student zna podstawowe elementy budujące
chromatynę i chromosomy podziałowe; potraﬁ opisać
przebieg podziału mitotycznego i mejotycznego;
potraﬁ wymienić etapy i cele analizy kariotypu,
wyjaśnić ich znaczenie oraz scharakteryzować
stosowane w tym celu metody, zarówno klasyczne
i molekularne; potraﬁ wymienić procesy wpływające
na zmiany ilościowe i jakościowe genomu jądrowego
oraz wytłumaczyć ich rolę w ﬁlogenezie i ontogenezie;
rozumie praktyczne zastosowania badań nad
chromosomami i chromatyną.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01, BIO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K08, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować wyniki analizy kariotypu oraz umiejętnie
korzystać z różnych sposobów ich przedstawiania;
potraﬁ dokonać wyboru odpowiednich do założonego
celu metod badania chromosomów; rozumie
podstawowe pojęcia i teorie związane z budową
i funkcjonowaniem genomu jądrowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu
cytogentyki i rozumie w jaki sposób może być ona
wykorzystana w wyjaśnianiu konkretnych zagadnień
biologicznych oraz w praktyce.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

3

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

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.

Omówienie podstawowych pojęć (kariotyp, genom, liczba chromosomów,
poliploidalność, zawartość jądrowego DNA).

W1

Sylabusy

501 / 638

2.

Omówienie ważniejszych metod badania chromosomów roślin, zwierząt i
człowieka (klasyczne i prążkowe metody analizy kariotypu, metody molekularne:
FISH, GISH, cytometria przepływowa, metody imunocytochemiczne w badaniach
chromatyny).

W1, U1

3.

Przykłady zastosowania różnych metod badania chromosomów i kariotypu w
rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych i praktycznych.

W1, U1, K1

4.

Poliploidalność i jej rola w ewolucji.

W1

5.

Specjalne typy chromosomów 1: SAT-chromosomy, B-chromosomy, chromosomy
politeniczne.

W1

6.

Specjalne typy chromosomów 2: chromosomy płci. Systemy chromosomów płci i
systemy determinacji płci. Ewolucja chromosomów płci.

W1

7.

Cytogenetyka molekularna. Euchromatyna i heterochromatyna. Epigenetyczne
modyﬁkacje chromatyny. Rozwijające się kierunki badań nad genomem roślin i
zwierząt.i ich znaczenie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów starszych lat, którzy zaliczyli kurs genetyki. Stanowi teoretyczne uzupełnienie kursu
„Kariotyp – praktyczny kurs analizy”, ale mogą w nim uczestniczyć także studenci, którzy nie wybrali kursu praktycznego.

Sylabusy

502 / 638

Ecology of Invertebrates
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb879931b05a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Broadening the knowledge about biology of invertebrates and their role in various ecosystems. Learning about
the basic practical and analytical methods used in modern ecology and zoology.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

503 / 638

W1

student understands the meaning of mathematics,
statistical and numerical methods in interpretation of
biological processes. Student knows essentials of
mechanisms of invertebrate evolution, scheme of the
body plan, the adaptations to environment, and
interactions between organisms (predator – prey,
parasitoid – host). Student describes mechanisms of
organismal functioning in population, biocenosis and
ecosystem. Student knows the basic concepts of
invertebrate ecology and mechanisms determining
population size and its dynamics. Student knows main
functional groups of soil.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

raport, prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student applies basic techniques and tools in
biological researches. Student is able to attend the
GPS device, soil and water analytic tools. Student is
able to identify members of terrestrial and freshwater
invertebrates and their functional role in ecosystems.
Student is able to apply basic mathematic and statistic
methods for data analysis. Student is able to interpret
and make conclusions doing own ﬁeld experiments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is able to cooperate in group and coordinate
the small working groups. Student is responsible for
deposited equipment, industrial safety; is able to act
in emergency cases.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy

504 / 638

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lectures:
1.Trophic relationships in land and aquatic ecosystems.
2. How to measure biological diversity?
3. Population ecology of invertebrates and the problem of invasive species.
4. Environment protection vs invertebrate life cycles.
5. Molecular methods in invertebrate conservation.
Conversatory classes:
1. Invertebrates as factors in natural succession.
2. Insect-plant coevolution.
3. Population genetics of insects.
4. Faunae associations: an introduction to analytical biogeography.
5. Marine ecosystems.
6. Species-area relationships
Three presentation are planned for one class
Field classes:
1. Rapid Biodiversity Assessment.
2. Stream ecosystem monitoring.
3. Ecotone model and comparison of collecting methods.
4. Soil communities.
5. Capture-recapture methods.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Written exam at the end of the course in the form of test, short questions,
complete the sentences with correct words, check true or false sentence,
picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the material
from all parts of the course. Minimum 51% is required to pass the exam.

konwersatorium

prezentacja

All participants must prepare and present one seminar.

ćwiczenia

raport

preparation and presentation of the exercise report is required

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerequisite: basics of ecology and statistics. The limit of participants -18. Obligatory attendance at exercises and seminars,
except for excused absences.

Sylabusy

505 / 638

Roślinność Wyżyny Małopolskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cb8799d0428f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia terenowe: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką roślinności i ﬂory Wyżyny Małopolskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość charakterystycznych dla poszczególnych
regionów Wyżyny Małopolskiej gatunków roślin oraz
najważniejszych zbiorowisk roślinnych

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

506 / 638

W2

- Znajomość zagrożenia dla szaty roślinnej (zwłaszcza
terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody)

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań
terenowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U2

umiejętność praktycznego rozpoznawania gatunków
i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla
Wyżyny Małopolskiej

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U3

umiejętność oceny zagrożeń dla szaty roślinnej
zwłaszcza na terenach chronionych, a także
BIO_K2_U01
możliwości praktycznego przeciwdziałania ich skutkom

prezentacja

U4

umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania

BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnie pracować w zespole

BIO_K2_K01, BIO_K2_K04

zaliczenie

K2

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak
i w działaniach praktycznych

BIO_K2_K01, BIO_K2_K08

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia terenowe

45

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

507 / 638

Zagadnienia geobotaniczne Wyżyny Małopolskiej i terenów sąsiednich:
zróżnicowanie geograﬁczne i ekologiczne ﬂory oraz zbiorowisk roślinnych ze
szczególnym uwzględnieniem elementów roślinności stepowej, łąkowej, leśnej i
synantropijnej, historia szaty roślinnej tego terenu oraz problemy związane z jej
racjonalnym użytkowaniem i ochroną.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie pisemnej (test wyboru, pytania z uzupełnieniem
odpowiedzi oraz krótkie pytania opisowe dotyczące szaty roślinnej
Wyżyny Małopolskiej). Zaliczenie - uzyskanie 51% punktów z
egzaminu

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia terenowe

- obecność i czynny udział w zajęciach terenowych, - prezentacja i
analiza zagadnień problemowych związanych z szatą roślinną Wyżyny
prezentacja, zaliczenie Małopolskiej, wsyępowaniem i specyﬁką gatunków roślin
naczyniowych, zbiorowisk roślinnych i problemów ochrony przyrody
tam występującej - zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Botanika - zajęcia terenowe, Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia molekularna

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBMolS.2A0.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

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 podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna zasady przygotowania
typowego wniosku o sﬁnansowanie projektu
badawczego w obszarze badań podstawowych (takie
jak w NCN).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu;
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

• Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest: o wykonanie
indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego
wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu
badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego
eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat; o
aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań
(wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie
raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań; • Nie jest
wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale wymagane jest
przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego i raportu na
zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia). • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wszystkich zajęciach, w tym na wykładach, jest obowiązkowa (oczywisćie, z dopuszczeniem wjątków dla
ważnych zdarzeń losowych bądź problemów zdrowotnych).

Sylabusy
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Dendrologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.603f463808cf3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 8, ćwiczenia terenowe: 34, wykład: 24

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z anatomią, morfologią i ekologią drzew oraz krzewów

C2

Zapoznanie studentów z różnorodnością drzew i krzewów oraz metodami ich identyﬁkacji

C3

Zapoznanie studentów z głównymi typami zbiorowisk roślinności leśnej, występującymi zarówno w Polsce, jak
i w innych rejonach kuli ziemskiej

C4

Zapoznanie studentów z metodami wykorzystywanymi w badaniach dendrologicznych

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

budowę i funkcję tkanek oraz organów drzew
i krzewów

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

sposoby rozmnażania i rozprzestrzeniania drzew
i krzewów

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawy ﬁlogenezy i zróżnicowania roślin
drzewiastych

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

interakcje drzew i krzewów ze środowiskiem
biotycznym i abiotycznym

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

mechanizmy inwazji obcych gatunków drzew
i krzewów

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

znaczenie drzewa w wymiarze społeczno-kulturowym

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać wybrane rodzime i obce dla ﬂory Polski
gatunki drzew i krzewów w różnych stadiach rozwoju

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie

U2

rozpoznawać wybrane typy roślinności leśnej
występującej w Polsce

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie

U3

wykonywać preparaty w celu obserwacji wybranych
cech mikroskopowych organów typowych dla drzew
i krzewów oraz interpretować struktury widoczne
w preparatach, pod kątem ich funkcji biologicznych
i użytkowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie

oszacować wiek i określić kondycję wybranych
gatunków drzew i krzewów

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie

K1

zabrania głosu w dyskusji na temat zagrożeń
związanych z inwazjami obcych gatunków drzew
i krzewów oraz wpływu zanieczyszczenia środowiska
i zmian klimatu na ekosystemy leśne

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

K2

zrozumienia i docenienia wartości przyrodniczych,
ekonomicznych, społecznych oraz kulturowych drzew

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

pracy w zespole, według udzielanych wskazówek

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K03,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09,
BIO_K2_K10, BIO_K2_K12

zaliczenie

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K3

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

8

ćwiczenia terenowe

34

wykład

24

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
66

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
34

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Różnorodność gatunkowa drzew i krzewów oraz wybrane typy roślinności leśnej w
Polsce i na świecie.
1.

Identyﬁkacja rodzimych i obcych dla ﬂory Polski gatunków drzew i krzewów w
stanie bezlistnym oraz ulistnionym. Identyﬁkacja drzew i krzewów w różnych
stadiach rozwojowych. Szacowanie wieku i określanie kondycji zdrowotnej
wybranych gatunków drzew i krzewów.

W3, U1, U2, U3, U4, K2,
K3

Obserwacje typów roślinności leśnej.
Budowa i funkcjonowanie organów drzew i krzewów.
2.

Sposoby rozmnażania oraz rozprzestrzeniania w środowisku. Obserwacje
wyspecjalizowanych struktur służących rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu
wybranych gatunków drzew i krzewów reprezentujących różne strategie życiowe.
Ćwiczenie umiejętności wykonywania preparatów w analizach dendrologicznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K3

3.

Interakcje drzew i krzewów z grzybami, zwierzętami oraz innymi grupami
organizmów.

W4, U3, K3

4.

Inwazyjne gatunki drzew i krzewów oraz sposoby ich zwalczania.

W2, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

Podstawy gospodarki leśnej.
5.
Drzewa i krzewy ozdobne oraz energetyczne.

6.

Ochrona drzew i krzewów. Zapoznanie z technikami stosowanymi w badaniach
dendrologicznych oraz kryteriami stosowanymi przy wyznaczaniu pomnikowych
drzew i krzewów.

W3, W5, W6, U1, U3, U4,
K1, K2

W2, W5, W6, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Wpływ zmian klimatu na drzewostan.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

- uczestnictwo w co najmniej 7 zajęciach laboratoryjnych i
terenowych - prawidłowe rozpoznanie 15 gatunków drzew i
krzewów występujących w Polsce na podstawie cech siewek lub
pni i bezlistnych gałęzi

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

- uczestnictwo w co najmniej 7 zajęciach laboratoryjnych i
terenowych - prawidłowe rozpoznanie 15 gatunków drzew i
krzewów występujących w Polsce na podstawie cech siewek lub
pni i bezlistnych gałęzi

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (50
pytań) - warunkiem zdania egzaminu jest prawidłowa odpowiedź
na co najmniej 26 pytań

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych
w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

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 zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia
i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony
na konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany
do analizowania i oceniania wystąpień innych osób
celem samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

518 / 638

wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka
komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania
prezentacji oraz zastosowanie różnych form graﬁcznego przedstawiania danych
(wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia:
obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz
dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk
kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania
abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz
dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest zaliczenie ćwiczeń, a
ocena odzwierciedla liczbę punktów zdobytą na ćwiczeniach

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia czterech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
dopuszczalne najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy

519 / 638

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bd63735.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, konwersatorium: 5, ćwiczenia: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ochroną przyrody i rozwiązywaniem konﬂiktów człowiekprzyroda

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

520 / 638

W1

podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne istotne
dla funkcjonowania naturalnych procesów
przyrodniczych • student potraﬁ szukać i krytycznie
oceniać wiarygodność informacji z zakresu problemów
na styku człowiek-przyroda • student zna różne formy
BIO_K2_W05,
i metody włączania różnych grup interesu
BIO_K2_W07,
w zarządzanie przyrodą oraz rozumie konieczność
BIO_K2_W08
takiego postępowania • student zna teorie analizy
konﬂiktów na styku przyroda-człowiek i wie jak
zarządzać konﬂiktem przy użyciu prostych metod nauk
społecznych • zna rolę instytucji państwowych
i pozarządowych w zarządzaniu i ochronie przyrody

projekt, prezentacja,
brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• student umie znajdywać i korzystać z dostępnych
baz danych informacji naukowej z poszanowaniem
prawa autorskiego, • student umie wykazać krytycyzm
w przyjmowaniu informacji mających odniesienie
do nauk na styku przyroda-społeczeństwo z literatury
naukowej, popularnonaukowej, internetu,
a szczególnie dostępnej w masowych mediach
polskich i zagranicznych, • student potraﬁ
sformułować i uzasadnić własną opinię na temat
BIO_K2_U02,
praktycznych problemów środowiskowych, • student
BIO_K2_U04, BIO_K2_U09
wie jak przygotować i wygłosić prezentację projektu
badawczego z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów, • student potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić prostą akcję/kampanię
edukacyjno-informacyjną z zakresu edukacji
ekologicznej • student potraﬁ ocenić opinie różnych
grup respondentów na temat metod rozwiązywania
konﬂiktów na styku człowiek-przyroda

projekt, prezentacja,
brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• student ma świadomość potrzeby i proﬁtów
współdziałania i pracy w grupie jako jej członek,
a także kierowania pracami niewielkiego zespołu, •
student rozumie potrzebę konieczności ustalania
priorytetów służących realizacji określonego przez
siebie i innych zadania, • potraﬁ wchodzić w kontakt
z potencjalnymi stronami konﬂiktów z pogranicza
człowiek-przyroda, • student ma świadomość
konieczności zarządzania zasobami przyrody w sposób
holistyczny.

BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

projekt, prezentacja,
brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

konwersatorium

5

ćwiczenia

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie projektu

8

Sylabusy

521 / 638

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład:
• Podstawy prawne partycypacji społecznej w ochronie przyrody,
• Formy udziału społeczeństwa w ochronie przyrody,
• Konﬂikty społeczno-środowiskowe – przyczyny, rodzaje, zaangażowane strony,

1.

• Konsultacje społeczno-ekologiczne wokół różnych inwestycji.

W1, U1, K1

Ćwiczenia:
• Europejska Sieć Ekologiczna - NATURA 2000 - przykładem rozwoju partycypacji
społecznej w zarządzaniu przyrodą w EU
• Ekonomia ekosystemu i różnorodności biologicznej

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

prezentacja

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

konwersatorium

brak zaliczenia

dyskusja

ćwiczenia

projekt

obecność i praca w grupach nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane kursy: Edukacja Ekologiczna, Naukowe Podstawy Ochrony Przyrody Inne przydatne: czytanie ze zrozumieniem w
jęz. angielskim, łatwość pracy w grupie, kontaktu z innymi osobami.

Sylabusy

522 / 638

Diversity and evolution of plants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca756d0a3bc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of the course is to provide a broad and advanced knowledge of the diversity of plants using an
evolutionary perspective.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

523 / 638

W1

the student knows and understands: the possibilities
of practical use of plant tissue culture; biogeographic
region with signiﬁcant levels of biodiversity that is
threatened with humans (biodiversity hotspot); have
become familiar with the importance of
phylogeography in understanding the history of ﬂoras.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can: - carry out a minor research project
on one of the following: plant and fungi diversity;
mechanisms of plant speciation; genome evolution;
plant reproduction modes and their role in genetic
structure of plant populations; plant transformation
and the role of modiﬁed plants in agronomy and
horticulture; plant phylogeography; - write a short
scientiﬁc report based on critical analysis of selected
scientiﬁc papers; - give an oral presentation on
selected problem of plant evolution and diversity.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to participate in tutorial discussion
with critical comments and interpret the complexity of
biological phenomena and processes.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

524 / 638

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the
diversity of plants using an evolutionary perspective. Emphasis is on
understanding the modes of speciation and variation in evolu-tion, basic life
strategies, and to introduce and practice English.
The course covers fundamentals of general and systematic botany, embryology,
tissue culture and biotechnology, biogeography and mechanisms of plant
evolution.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Written exam at the end of the course in the form of test, short
questions, complete the sentences with correct words, check true or false
zaliczenie na ocenę sentence, picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the
material from all parts of the course. Attendance at all lecture parts is
very important for this course, and students’ participation is expected.

konwersatorium

prezentacja

Presentation for a given topic, participating in the discussion and
obligatory attendance are pass conditions of the seminar. Meeting these
requirements entitles you to pass the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Admittance to the course requires knowledge equivalent to Plant Biology and Plant Systematics.

Sylabusy

525 / 638

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697aedfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze
z zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

526 / 638

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych, szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

527 / 638

Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu
"Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy

528 / 638

Zarządzanie zasobami przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia środowiskowa

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBŚroS.2A0.5cac67bd42436.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia terenowe: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych Polski i sposobów nimi zarządzania.

C2

Sytuacje konﬂiktowe między zwierzętami a człowiekiem

C3

Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz podstawowych gatunków ssaków i ptaków. Rozpoznawanie
śladów bytowania zwierząt w terenie.

C4

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz mini raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko

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

student objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia
organizmów

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

W2

student zna podstawy gospodarowania zasobami
naturalnymi

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

W3

student posiada wiedzę niezbędną do rozpoznawania
roślin, zwierząt oraz podstawowej grupy minerałów
i skał

BIO_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

U1

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji
mających odniesienie do nauk biologicznych
z literatury naukowej, internetu, a szczególnie
dostępnej w masowych mediach

BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne,
raport

U2

potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze lub
ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

BIO_K2_U05

raport

K1

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się
z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi,
podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów
w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

BIO_K2_K01

zaliczenie pisemne,
raport

K2

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

BIO_K2_K04

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

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

ćwiczenia terenowe

40

przygotowanie raportu

16

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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.

Zasoby przyrodnicze Polski z uwzględnieniem ﬂory i fauny oraz, częściowo,
zasobów przyrody nieożywionej.

W1, W2, W3, U1

2.

Sposoby zarządzania zasobami przyrodniczymi (różne rodzaje gospodarowania
oraz ochrony). Natura 2000 (założenia, zarządzanie, oceny oddziaływania na
środowisko, konﬂikty). Obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony
przyrody.

W1, W2

3.

Sytuacje konﬂiktowe między zwierzętami a człowiekiem.
Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt.

W1, W3

Ćwiczenia terenowe:
4.

Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt.
Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków zwierząt.
Rozpoznawanie śladów bytowania zwierząt w terenie (tropy, odchody, żerowanie).
Przygotowanie prezentacji przedstawionej podczas zajęć terenowych oraz raportu
dotyczącego oddziaływania potencjalnego przedsięwzięcia na środowisko (praca
zespołowa)

5.

W1, W2, W3, U1, K1

W1, W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Końcowe zaliczenie pisemne zawiera pytania otwarte i zamknięte
sprawdzające wiedzę z zagadnień prezentowanych na wykładach i w
czasie ćwiczeń terenowych. Używając właściwej terminologii student
potraﬁ opisać zasoby przyrodnicze Polski ze szczególnym uwzględnieniem
zwierząt i roślin naczyniowych, instytucje i procedury administracyjne
wykorzystywane w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, najważniejsze
zagrożenia dla różnorodności biologicznej, zasady wykonywania ocen
odziaływania inwestycji na środowisko. Udział w wykładach jest wskazany.
Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
zaliczenie pisemne przyznawane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą
wliczane do oceny końcowej kursu. W skład oceny końcowej kursu
wchodzą następujące komponenty: 1) aktywność i praca w grupie - 10%;
2) raport i prezentacja - 25%; 3) zaliczenie pisemne - 65% Warunkiem
dopuszczenia do pisemnego zaliczenia końcowego jest udział w
ćwiczeniach terenowych oraz zaliczenie raportu i prezentacji (minimum
50% punktów przyznanych za zaliczenie i przekazanie wypełnionej
ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie pozytywnej oceny z
kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie ze wszystkich
komponentów.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia terenowe: obecność jest obowiązkowa. Wyjazd czterodniowy w
teren (najczęściej Beski Niski). Praca w grupach. Podczas zajęć
terenowych studenci wykonują waloryzację przyrodniczą wybranego
terenu pod kątem realizacji hipotetycznego przedsięwzięcia. Opracowanie
w formie raportu ma zawierać: podstawowe dane dotyczące terenu,
informację o formach ochrony (np. obszar Natura 2000), mapy, spisy
gatunków ﬂory i fauny na podstawie obserwacji przeprowadzonych w
terenie, a także oszacowanie potencjalnych zagrożeń dla wartości
przyrodniczych na skutek realizacji proponowanej inwestycji. Przed
rozpoczęciem zajęć studenci otrzymają szczegółowe instrukcje. Zbiór
danych będzie realizowany podczas pierwszych dwóch dni, a przez
raport, prezentacja
kolejne dwa studenci opracowują zebrane informacje i przedstawiają
wstępne wyniki w postaci prezentacji w ostatni dzień. Poprawna pod
względem merytorycznym i formalnym prezentacja multimedialna
stanowi opis zrealizowanych w terenie obserwacji i doświadczeń. Końcowy
raport i prezentacja muszą być przekazane w wyznaczonym terminie
prowadzącemu (przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w czerwcu).
Udział i zaangażowanie w pracy grupowej. Punkty będą przyznawane
przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety
przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę
przyznanych punktów. Przyznane punkty będą włączone do oceny
końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ecology of Invertebrates
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879931b05a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Broadening the knowledge about biology of invertebrates and their role in various ecosystems. Learning about
the basic practical and analytical methods used in modern ecology and zoology.

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 understands the meaning of mathematics,
statistical and numerical methods in interpretation of
biological processes. Student knows essentials of
mechanisms of invertebrate evolution, scheme of the
body plan, the adaptations to environment, and
interactions between organisms (predator – prey,
parasitoid – host). Student describes mechanisms of
organismal functioning in population, biocenosis and
ecosystem. Student knows the basic concepts of
invertebrate ecology and mechanisms determining
population size and its dynamics. Student knows main
functional groups of soil.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

raport, prezentacja

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student applies basic techniques and tools in
biological researches. Student is able to attend the
GPS device, soil and water analytic tools. Student is
able to identify members of terrestrial and freshwater
invertebrates and their functional role in ecosystems.
Student is able to apply basic mathematic and statistic
methods for data analysis. Student is able to interpret
and make conclusions doing own ﬁeld experiments.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is able to cooperate in group and coordinate
the small working groups. Student is responsible for
deposited equipment, industrial safety; is able to act
in emergency cases.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lectures:
1.Trophic relationships in land and aquatic ecosystems.
2. How to measure biological diversity?
3. Population ecology of invertebrates and the problem of invasive species.
4. Environment protection vs invertebrate life cycles.
5. Molecular methods in invertebrate conservation.
Conversatory classes:
1. Invertebrates as factors in natural succession.
2. Insect-plant coevolution.
3. Population genetics of insects.
4. Faunae associations: an introduction to analytical biogeography.
5. Marine ecosystems.
6. Species-area relationships
Three presentation are planned for one class
Field classes:
1. Rapid Biodiversity Assessment.
2. Stream ecosystem monitoring.
3. Ecotone model and comparison of collecting methods.
4. Soil communities.
5. Capture-recapture methods.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Written exam at the end of the course in the form of test, short questions,
complete the sentences with correct words, check true or false sentence,
picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the material
from all parts of the course. Minimum 51% is required to pass the exam.

konwersatorium

prezentacja

All participants must prepare and present one seminar.

ćwiczenia

raport

Preparation and presentation of the exercise report is required

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerequisite: basics of ecology and statistics. The limit of participants -18. Obligatory attendance at exercises and seminars,
except for excused absences.

Sylabusy

535 / 638

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697b1fb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z hormonalną regulacją procesów zachodzących w układzie rozrodczym samicy.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu hormonalnej regulacji funkcjonowania jajnika ssaków na różnych etapach rozwoju.

C3

Uświadomienie problemów rozrodczych wynikających z zaburzenia regulacji hormonalnej żeńskiego układu
rozrodczego.

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

hormonalne mechanizmy regulujące rozwój i czynność
żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia
płodowego, postnatalnego, dojrzewania i dojrzałości
płciowej, z uwzględnieniem cyklu płciowego, ciąży
i laktacji.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Mechanizmy działania hormonów łączących się z receptorami błonowymi i
jądrowymi. Hormony podwzgórza i przysadki regulujące procesy rozrodu, ich
synteza, działanie i regulacja uwalniania. Drogi syntezy steroidów płciowych i
struktury produkujące te hormony.

W1

2.

Rozwój żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego i postnatalnego.
Okres dojrzewania. Proces folikulogenezy z uwzględnieniem roli czynników
wzrostu, gonadotropin, syntezy i działania steroidów. Okres dojrzałości płciowej.
Hormonalna regulacja cyklicznej funkcji żeńskiego układu rozrodczego: cykliczne
zmiany na osi podwzgórze-przysadka-jajnik, dodatnie i ujemne sprzężenia
zwrotne, cykliczne zmiany w macicy, cykl menstruacyjny a cykl rujowy, sezonowy
rozród samic.

W1

3.

Ciąża: hormonalna regulacja procesu zapłodnienia i implantacji, matczyne
rozpoznanie ciąży, czynność ciążowego ciałka żółtego, synteza i rola hormonów
produkowanych w łożysku, jednostka płodowo-łożyskowa, poród. Laktacja:
hormonalna regulacja rozwoju gruczołów mlekowych w czasie ciąży i ich
czynności w okresie laktacji.

W1

4.

Okres starzenia się: zmiany w funkcji osi hormonalnej podwzgórze-przysadkajajnik, syndrom braku estrogenów, przedwczesne wygasanie czynności jajników.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów z zaliczenia pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu "Fizjologia zwierząt"

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych
w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

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 zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalnego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ kontrolować swój stres w czasie
wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć
wystąpienie ustne odpowiednimi środkami wizualnymi.
Potraﬁ formę wypowiedzi i prezentacji dostosować
do rodzaju wystąpienia, typu danych, a także
do rodzaju publiczności. Student potraﬁ
przeanalizować dane przedstawiając je w formie
różnych wykresów, tabel i schematów, oraz
wytłumaczyć przewagę wybranych form nad innymi
formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć prezentację
multimedialną oraz plakat, potraﬁ zaplanować
wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić wystąpienie
innych osób i udzielić innym konstruktywnych
wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu
prezentowania danych. Student potraﬁ zaktywizować
słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich
zainteresowanie tematem wystąpienia. Student potraﬁ
prowadzić dyskusję z publicznością, odpowiadając
w sposób rzeczowy i prosty na zadawane pytania.
Student potraﬁ w sytuacji presji czasu streścić wyniki
badań naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony
na konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany
do analizowania i oceniania wystąpień innych osób
celem samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka
komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania
prezentacji oraz zastosowanie różnych form graﬁcznego przedstawiania danych
(wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia:
obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz
dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk
kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania
abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz
dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia całego kursu jest zaliczenie ćwiczeń, a
ocena odzwierciedla liczbę punktów zdobytą na ćwiczeniach

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia czterech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
dopuszczalne najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb879a8a0972.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy uczestników kursu o zjawiska i mechanizmy ewolucyjne charakterystyczne dla roślin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student na podstawie posiadanej wiedzy z innych
kursów w połączeniu z wiedzą jaką zdobędzie
na kursie potraﬁ interpretować złożoność procesów
i zjawisk w przyrodzie.

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja
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Znajomość mechanizmów zmienności roślin (m. in.
hybrydyzacji, poliploidyzacji) pozwoli ocenić wpływ
różnych czynników zewnętrznych, w tym skażonego
środowiska, fragmentacji siedlisk, zmian
klimatycznych, na zmienność populacji roślinnych,
procesy specjacji, bioróżnorodność, wymieranie
gatunków. Wiedza na temat interakcji roślin
z mikroorganizmami, organizmami zwierzęcymi
(koewolucja) pozwala lepiej zrozumieć procesy
zachodzące w ekosystemach naturalnych jak
i kształtowanych działalnością człowieka. Znajomość
technik badawczych wykorzystywanych do badania
zmienności pozwala ocenić postęp w naukach
biologicznych.

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

U1

Student zapoznaje się z metodami analizy różnych
cech (makro- i mikroskopowych) do badania
zmienności, poznaje techniki cytologiczne, metody
barwienia materiału roślinnego, zdobywa umiejętność
interpretowania obrazów mikroskopowych, analizy
danych, opracowań statystycznych, prezentacji
wyników. Poznaje i posługuje się terminologią w j.
polskim i angielskim.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

raport, prezentacja

U2

W trakcie ćwiczeń student nabiera umiejętności
przygotowania i przedstawiania prezentacji
na wybrane tematy stanowiące poszerzenie
wiadomości z zakresu kursu, studiowania literatury
naukowej w j. polskim i angielskim, selekcji informacji
oraz dyskusji.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

raport, prezentacja

U3

Wyciągać wnioski natury ewolucyjnej na podstawie
wyników badań, krytykować hipotezy i teorie,
uzasadniać swoje poglądy.

BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

raport, prezentacja

K1

Samooceny oraz oceny pracy kolegów w aspekcie
formy i wartości merytorycznych wystąpień, co uczy
samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy.

BIO_K2_K02, BIO_K2_K06

prezentacja

K2

Efektywnej pracy wg wskazówek prowadzącego i jest
zdolny do pracy w kilkuosobowych zespołach.

BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K12

prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań problemowych

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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.

Metody badania zmienności (analiza cechy morfologiczno-anatomicznych,
chromosomów, chemicznych, markerów DNA jądrowego i pozajądrowego).

U1, K1, K2

2.

Mechanizmy zmienności ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych
translokacji, mutacji genomów, wielkości genomu.

U2, U3

3.

Zmienność modyﬁkacyjna, zmienność epigenetyczna.

W2

4.

Ewolucyjne znaczenie różnych systemów rozmnażania roślin.

U1, U2, U3

5.

Znaczenie naturalnej hybrydyzacji i poliploidyzacji w ewolucji roślin.

W1, W2

6.

Interakcje między organizmami roślinnymi a mikroorganizmami i organizmami
zwierzęcymi (koewolucja).

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie na ocenę pisemnego
sprawdzianu w formie testu po zakończeniu kursu – uzyskanie
powyżej 50% punktów uznane jest za ocenę dostateczną. Ocena
końcowa z kursu jest składową oceny z egzaminu oraz ćwiczeń.
Dodatkowo premiowane jest uczestnictwo w wykładach.
Warunkiem przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego
jest zaliczenie ćwiczeń.

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie 1 prezentacji przez każdego studenta na określony
temat; zaliczenie końcowego kolokwium pisemnego, poprawne
sporządzenie sprawozdań oraz kart pracy w oparciu o uzyskane
wyniki. Ocena z ćwiczeń jest brana pod uwagę w końcowej ocenie
kursu.
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Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bd44b0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 15, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie zależności pomiędzy różnymi czynnikami ﬁzycznymi, chemicznymi i biologicznymi kształtującymi
środowisko wodne. Identyﬁkacja zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych i nabycie
podstawowych umiejętności w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego.

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

opisuje strukturę i funkcję najważniejszych typów
ekosystemów wodnych jako wynik złożonych interakcji
czynników ﬁzycznych, chemicznych i biologicznych;
Rozpoznaje podstawowe problemy badawcze ekologii
wód, rozumiejąc konieczność interdyscyplinarnego
charakteru badań. Dostrzega związki i zależności
na różnych poziomach funkcjonowania ekosystemów
wodnych. Rozpoznaje globalne zagrożenia dotyczące
wodnych ekosystemów. Zna biologię głównych grup
hydrobiontów i role, jakie pełnią one w ekosystemie.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukuje adekwatne źródła informacji i sprawnie
korzysta z fachowej literatury w języku polskim
i angielskim; Umie pobierać próby
BIO_K2_U02,
makrobezkręgowców do analiz biologicznych
BIO_K2_U03,
wodnych. Rozpoznaje, a z pomocą literatury potraﬁ
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08
oznaczyć pospolite taksony zamieszkujące wody
powierzchniowe. Potraﬁ przygotować wystąpienie
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii
środowisk wodnych.

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
kształtujących ekosystemy wodne. Wykazuje potrzebę
systematycznego pogłębiania wiedzy. Współpracuje
w grupie organizując pracę zgodnie z zasadami
ergonomii i bezpieczeństwa.

BIO_K2_K01, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

15

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie do egzaminu

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

2

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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.

Specyﬁka wodnych ekosystemów; Główne strefy w środowisku wodnym oraz
zamieszkujące je kategorie organizmów; Produkcja i przetwarzanie materii
organicznej w wodach; Rzeki i strumienie jako systemy ekologiczne w świetle
koncepcji: „kontinuum rzeczne” oraz „puls wylewów”; Czynniki ﬁzyczne
warunkujące produkcję pierwotną w streﬁe pelagicznej; Status troﬁczny
zbiorników wodnych i eutroﬁzacja;

W1, U1

2.

Rekultywacja jezior przeżyźnionych; Wpływ konsumentów na zagęszczenie
ﬁtoplanktonu: „kaskada troﬁczna” i „biomanipulacja”; Alternatywne stany
troﬁczne w płytkich jeziorach;

W1, U1

3.

Ekologia stref międzypływowych: efekty pływów na dnie skalistym i w
drobnoziarnistych osadach; Środowiska beztlenowe, maty bakteryjne i życie na
granicy zasięgu tlenu; „Mikroogranizmalne sieci troﬁczne” w toni wodnej;
Oceaniczne biomy pelagiczne; Jeziora i drobne zbiorniki jako dogodne obiekty
badań z zakresu ekologii zespołów.

W1, U1

4.

Ćwiczenia obejmują następujące treści: Podstawowy sprzęt do poboru prób w
różnych typach wód powierzchniowych; Techniki bezpiecznej pracy w terenie;
Planowanie poboru prób; Główne grupy taksonomiczne hydrobiontów: biologia i
ekologia; Metody badań laboratoryjnych i techniki oznaczania orzęsków i
makrobezkręgowców Ilościowe opracowanie wyników badań. Wykorzystanie
hydrobiontów w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Wykonywanie testów i zadań w płaszczyźnie zdalnego
nauczania. Zaliczenie kolokwium końcowego na co
najmniej 50% punktów.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Wykonywanie testów w płaszczyźnie zdalnego nauczania.
Zaliczenie kolokwium końcowego na co najmniej 50%
punktów.

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

Sprawozdanie pisemne z wyników badań w terenie, ocena
jakości badanych środowisk

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

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 podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna zasady przygotowania
typowego wniosku o sﬁnansowanie projektu
badawczego w obszarze badań podstawowych (takie
jak w NCN).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy

549 / 638

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu;
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Sylabusy

550 / 638

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

• Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów.

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest: o wykonanie
indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego
wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu
badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego
eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat; o
aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań
(wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie
raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań; • Nie jest
wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale wymagane jest
przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego i raportu na
zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia). • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wszystkich zajęciach, w tym na wykładach, jest obowiązkowa (oczywisćie, z dopuszczeniem wjątków dla
ważnych zdarzeń losowych bądź problemów zdrowotnych).

Sylabusy
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Etologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca75697abb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 27, konwersatorium: 3, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) pozna metody stosowane w badaniach
zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę
w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie
narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze
i emocje u zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne
podstawy zachowań, ewolucja zachowań, zachowania
społeczne.

BIO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

552 / 638

U1

stundent(ka) potraﬁ (1) czytać ze zrozumieniem teksty
naukowe i popularno-naukowe (w języku polskim
i angielskim) dotyczące zachowań zwierząt, (2)
BIO_K2_U03, BIO_K2_U09
przeprowadzić proste obserwacje behawioralne
i opracować ich wyniki oraz (3) zaprezentować wyniki
obserwacji w postaci raportu i krótkiego wystąpienia.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi student(k)ami przy planowaniu,
wykonywaniu i opracowywaniu wyników
eksperymentów lub obserwacji.

BIO_K2_K01

brak zaliczenia

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

Forma aktywności studenta
wykład

27

konwersatorium

3

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie dokumentacji

5

badania terenowe

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

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.

Zakres treści wykładów: metody stosowane w badaniach zachowań zwierząt oraz
opanuje podstawową wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
funkcjonowanie narządów zmysłów i percepcji, procesy poznawcze i emocje u
zwierząt, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowań, ewolucja zachowań,
zachowania społeczne.

W1

Sylabusy

553 / 638

Zakres ćwiczeń:
2.

Metody badawcze stosowane w etologii, mechanizmy percepcji, zachowania
społeczne, prowadzenie obserwacji behawioralnych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Pytania testowe + krótkie pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

konwersatorium

brak zaliczenia

-

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie raportów z obserwacji i innych zadań
wykonywanych w trakcie ćwiczeń i pomiędzy nimi (jako zadania
domowe).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

554 / 638

Regulowana śmierć komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb879a5d81e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 8, ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami starzenia się i śmierci komórki oraz typami śmierci komórki z naciskiem
na Regulowaną Śmierć Komórki (ang. regulated cell death, RCD). Zapoznanie z różnicami pomiędzy RCD
a Przypadkową Śmiercią Komórki (ang. accidental cell death, ACD). Przedstawienie dotychczas poznanych typów
śmierci komórki oraz obecnie obowiązującej nomenklatury. Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami
na temat każdego typu RCD, przedstawienie ścieżek sygnałowych, białek i receptorów w nich uczestniczących.
Przedstawienie przyczyn i skutków (choroby) poszczególnych szlaków RCD.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

555 / 638

W1

student rozumie złożoność procesów dotyczących
regulowanej śmierci komórki zachodzącej
w organizmie; ma pogłębioną wiedzę z zakresu
obejmującego tematykę regulowanej śmierci komórki;
śledzi aktualną literaturę z zakresu podstawowych
wiadomości na temat mechanizmów i szlaków śmierci
komórki oraz dostrzega dynamiczny rozwój wiedzy
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; zna techniki
analizy procesów zachodzących w komórkach
ulegających regulowanej śmierci; posługuje się
specjalistyczną terminologią w zakresie tematyki
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; ma
świadomość złożoności procesów śmierci komórki
zachodzących w organizmie w warunkach
prawidłowych, patologicznych i pod wpływem
działania różnych czynników; potraﬁ poszukiwać
i wykorzystywać informacje naukowe dotyczące
regulowanej śmierci komórki z różnych źródeł
w języku polskim i angielskim; potraﬁ przygotować
prezentację z wykorzystaniem środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić podstawowe testy pozwalające
na oznaczenie wybranych typów śmierci komórki
z zastosowaniem cytometrii przepływowej
i mikroskopii świetlnej/ﬂuorescencyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

8

ćwiczenia

12

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

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

556 / 638

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie śmierci komórki. Deﬁnicja regulowanej śmierci komórki. Regulowana
śmierć komórki (ang. regulated cell death, RCD), a przypadkowa śmierć komórki
(ang. accidental cell death, ACD). Programowana Śmierć Komórki (ang.
programmed cell death, PCD) związana z procesami ﬁzjologicznymi - przebudową
tkanek i utrzymaniem homeostazy - jako podtyp RCD. Starzenie się komórki a jej
śmierć, mechanizmy regulujące starzenie się komórki i inﬂammaging.
Nieprawidłowości w cyklu komórkowym (katastrofa mitotyczna). Typy regulowanej
śmierci komórki – charakterystyka, morfologia, ścieżki sygnałowe, przyczyny i
skutki (jeżeli związane z jednostkami chorobowymi):
1. apoptoza wewnątrzpochodna
2. apoptoza zewnątrzpochodna
3. nekroptoza
4. MPT-driven necrosis (nekroza wywołana przez zaburzenia w przepuszczalności
błony)
W1
5. ferroptoza
6. śmierć komórki zależna od autofagii
7. śmierć komórki zależna od lizosomów
8. partanatos
9. entoza
10. pyroptoza
11. immunogenna śmierć komórki
12. NEToza
Indukowanie regulowanej śmierci komórki przez różne czynniki ﬁzjologiczne i
cytotoksyczne, endo- i egzogenne. Regulacja procesów śmierci komórki w
organizmie. Procesy zachodzące na poziomie molekularnym/genetycznym,
biochemicznym i komórkowym w czasie RCD. Zaangażowane białka i receptory.
Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu śmierci komórki. Regulacja procesów
śmierci komórek patologicznych w celach terapeutycznych.

2.

Modele doświadczalne wykorzystywane do badania programowanej śmierci
komórki. Badania in vitro i in vivo procesów i szlaków śmierci komórki. Techniki i
metody
U1
analizy regulowanej śmierci komórki. Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu
śmierci komórki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Czynny udział w konwersatorium; opracowanie i przedstawienie
prezentacji multimedialnych.

ćwiczenia

zaliczenie

Czynny udział w ćwiczeniach, wykonanie oznaczeń wybranych typów
śmierci komórki.

Sylabusy

557 / 638

Genetyka - praktyczne aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879a225596.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z najnowszymi technologiami i testami do badań naukowych i diagnostycznych w zakresie
onkologii, kryminalistyki, detekcji patogenów i badań żywności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane metody izolacji kwasów nukleinowych (m.in.
z zastosowaniem robotów laboratoryjnych);

BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

558 / 638

W2

student zna wybrane techniki i przykładową aparaturę
pozwalającą na ocenę ilościową i jakościową
wyizolowanych kwasów nukleinowych (metoda
spektrofotometryczna, metoda elektroforezy
kapilarnej);

BIO_K2_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

student zna zasady obchodzenia się z materiałem
biologicznym (w tym również zakaźnym).

BIO_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U1

prawidłowo obsługiwać aparaturę specjalistyczną
w zastosowaniach naukowych oraz diagnostycznych,
w tym m.in. termocykler, robot do izolacji kwasów
nukleinowych, spektrofotometr, aparat
do elektroforezy kapilarnej;

BIO_K2_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo przeanalizować i zinterpretować wyniki
przeprowadzonych analiz pod kątem: typowania
genetycznego metodą High Resolution Melting;
diagnostyki onkologicznej metodą analizy mutacji
w wybranym onkogenie; diagnostyki patogenów (np.
identyﬁkacja i ocena miana wirusów); przesiewowego
badania ekspresji genów.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

stosować właściwe programy komputerowe służące
do analizy wyników reakcji real-time PCR.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

wyszukiwać przykłady i prowadzić dyskusję na temat
najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie
diagnostyki genetycznej.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U5

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K1

przestrzegania procedur dotyczących obchodzenia się
BIO_K2_K10
z materiałem biologicznym (w tym również zakaźnym).

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

myślenia w sposób przedsiębiorczy i świadomy oraz
dostrzegania konieczności stałej aktualizacji swojej
wiedzy i umiejętności.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

BIO_K2_K11, BIO_K2_K12

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Sylabusy

559 / 638

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.

Zagadnienia poruszane w trakcie konwersatoriów:
1. Przedstawienie podstawowych zasad obchodzenia się z materiałem
biologicznym (w tym również zakaźnym) na etapie przygotowania próbki do
izolacji.
2. Zaprezentowanie podstawowych metod izolacji kwasów nukleinowych, z
naciskiem na metodę kolumienkową. Zalety metody.
3. Przedstawienie technologii i przykładowej aparatury pozwalającej na ocenę
ilościową i jakościową wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą
spektrofotometryczną.
4. Przybliżenie podstawowych metod ampliﬁkacji DNA/RNA metodą qPCR.
5. Przedstawienie techniki oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych przy
pomocy elektroforezy kapilarnej.
6. Przedstawienie dedykowanych metod analizy i interpretacji przeprowadzonych
reakcji.

W1, W2, W3, U4

2.

Techniki poznawane w trakcie ćwiczeń:
1. Obsługa wybranego robota laboratoryjnego służącego do izolacji kwasów
nukleinowych – zasada działania, dobór odpowiedniego protokołu z menu
urządzenia,
prawidłowe przygotowanie i umieszczenie próbek, przygotowanie odczynników
itd.
2. Nauka obsługi aparatury pozwalającej na ocenę ilościową i jakościową
wyizolowanych kwasów nukleinowych metodą spektrofotometryczną,
elektroforezy
kapilarnej i PCR.
3. Obsługa wybranego termocyklera – zasada działania, zaprogramowanie reakcji,
przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu, analiza i interpretacja
danych.
4. Obsługa wybranego aparatu do elektroforezy kapilarnej - zasada działania,
zaprogramowanie reakcji, przygotowanie i umieszczenie próbek w urządzeniu,
analiza i interpretacja danych.

W3, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Konwersatoria są oceniane na podstawie kolokwiów ustnych.
Warunkiem zaliczenia kursu jest: pozytywna ocena każdego
raportu z ćwiczeń, co będzie świadczyć o praktycznej znajomości
poznanych technik; uzyskanie co najmniej 60% wszystkich
punktów możliwych do zdobycia w trakcie kolokwiów ustnych.

ćwiczenia

raport

ćwiczenia laboratoryjne - oceniane w sposób ciągły na podstawie
przygotowania do zajęć zgodnie z harmonogramem oraz na
podstawie raportów z ćwiczeń.

Sylabusy

560 / 638

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy

561 / 638

Roślinność Wyżyny Małopolskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5cb8799d0428f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia terenowe: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką roślinności i ﬂory Wyżyny Małopolskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość charakterystycznych dla poszczególnych
regionów Wyżyny Małopolskiej gatunków roślin oraz
najważniejszych zbiorowisk roślinnych

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

562 / 638

W2

- Znajomość zagrożenia dla szaty roślinnej (zwłaszcza
terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody)

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań
terenowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U2

umiejętność praktycznego rozpoznawania gatunków
i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla
Wyżyny Małopolskiej

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U3

umiejętność oceny zagrożeń dla szaty roślinnej
zwłaszcza na terenach chronionych, a także
BIO_K2_U01
możliwości praktycznego przeciwdziałania ich skutkom

prezentacja

U4

umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania

BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnie pracować w zespole

BIO_K2_K01, BIO_K2_K04

zaliczenie

K2

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak
i w działaniach praktycznych

BIO_K2_K01, BIO_K2_K08

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia terenowe

45

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

563 / 638

Zagadnienia geobotaniczne Wyżyny Małopolskiej i terenów sąsiednich:
zróżnicowanie geograﬁczne i ekologiczne ﬂory oraz zbiorowisk roślinnych ze
szczególnym uwzględnieniem elementów roślinności stepowej, łąkowej, leśnej i
synantropijnej, historia szaty roślinnej tego terenu oraz problemy związane z jej
racjonalnym użytkowaniem i ochroną.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie pisemnej (test wyboru, pytania z uzupełnieniem
odpowiedzi oraz krótkie pytania opisowe dotyczące szaty roślinnej
Wyżyny Małopolskiej). zaliczenie - uzyskanie 51% punktów z egzaminu

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia terenowe

- obecność i czynny udział w zajęciach terenowych, - prezentacja i
analiza zagadnień problemowych związanych z szatą roślinną Wyżyny
prezentacja, zaliczenie Małopolskiej, wstępowaniem i specyﬁką gatunków roślin
naczyniowych, zbiorowisk roślinnych i problemów ochrony przyrody
tam występującej - zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Botanika - zajęcia terenowe, Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

Sylabusy

564 / 638

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca75697aedfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U05, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze
z zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

565 / 638

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych, szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.

U1

2.

Wykłady: Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów
podczas podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.

W1

3.

Wykłady: 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 modyﬁkacji
epigenetycznych.

W1

4.

Wykłady: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas
klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja
klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1

5.

Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego
zapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy (ﬁlm). Praktyczna W1, U1
analiza jakości gamet męskich myszy.

6.

Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.
Tworzenie myszy z nokautem genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie
podstawowych analiz DNA

U1

7.

Ćwiczenia: Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

566 / 638

Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu
"Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwona na dwóch zajęciach.

Sylabusy

567 / 638

Rozwój układu nerwowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799d23b63.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów determinacji i różnicowania komórkowego leżących u podstaw
rozwoju układu nerwowego.

C3

Przybliżenie studentom podstawowej metodyki stosowanej w badaniach nad rozwojem układu nerwowego
poprzez analizę wybranych eksperymentów badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

568 / 638

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

główne aspekty rozwoju układu nerwowego
na poziomie komórkowym, na przykładach zwierząt
kręgowych i bezkręgowych.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne

W2

mechanizmy determinacji i różnicowania komórek
budujących układ nerwowy.

BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne

U1

opisać: 1) molekularny mechanizm indukcji układu
nerwowego we wczesnej embriogenezie, 2) etapy
różnicowania komórkowego prowadzące
do powstawania neuronów i komórek glejowych
u zwierząt bezkręgowych i kręgowych, 3) rolę procesu
proliferacji i śmierci komórkowej (apoptozy), a także
neurotroﬁn w rozwoju układu nerwowego, 4) wpływ
środowiska zewnętrznego na końcowy rozwój struktur
nerwowych.

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne

U2

podać przykłady metod badawczych
wykorzystywanych w badaniach nad rozwojem układu
nerwowego

BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

zilustrować działanie mechanizmów rozwoju układu
nerwowego konkretnymi przykładami
eksperymentalnymi.

BIO_K2_U03,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie pisemne

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02, BIO_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktualizowania swojej wiedzy kierunkowej
i interpretowania zjawisk biologicznych w oparciu
o badania naukowe/dane empiryczne

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

569 / 638

1.

Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyﬁkacja komórek
nerwowych na tle embriogenezy,

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Powstawanie wzoru przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi neuralnej,

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Zagadnienia proliferacji, determinacji i różnicowania regionalnego w rozwijającym
się układzie nerwowym; migracja neuronalna.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Dalsze etapy rozwoju układu nerwowego: aktywność stożków wzrostu komórek
nerwowych, rozrost wypustek i odnajdywanie drogi przez wzrastające aksony,
interakcje pomiędzy komórkami nerwowymi, synaptogeneza i plastyczność
rozwojowa, wpływ czynników wzrostu (neurotroﬁn) na neurony, zaprogramowana
śmierć komórkowa (apoptoza).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne. Do zaliczenia jest dopuszczony każdy student, który
przystępuje do niego w ustalonym terminie. Na zaliczenie należy uzyskać
min. 60% punktów. Forma pytań zróżnicowana: a) pytania testowe, b)
zaliczenie pisemne pytania wymagające krótkiej odpowiedzi c) pytanie wymagające
wstawienia jednego lub kilku słów (tzw. dziurawce) d) pytanie opisowe
wymagające dłuższej odpowiedzi (do 400 słów). Sposób oceny: 60% - 3.0,
70% - 3.5 75% - 4.0 85% - 4.5 90% - 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw z zakresu biologii komórki oraz budowy i funkcjonowania układu nerwowego.

Sylabusy

570 / 638

Immunobiologia porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca75697b5835.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 4, konwersatorium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami z zakresu immunologii, immunobiologii porównawczej (ze
szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w przebiegu reakcji odpornościowej u zwierząt bezkręgowych,
kręgowców zmiennocieplnych oraz ssaków), aktualnymi poglądami na ewolucję odporności (w tym na ewolucję
receptorów rozpoznających patogeny oraz czynników regulujących przebieg reakcji np. cytokin/chemokin) oraz
najnowszymi, przełomowymi odkryciami z zakresu immunologii doświadczalnej i/lub klinicznej (nowe populacje
leukocytów, nowo odkryte mechanizmy walki z patogenami).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

571 / 638

W1

student rozumie i potraﬁ wytłumaczyć mechanizmy
regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna
aktualny stanu wiedzy w zakresie mechanizmów
i ewolucji odporności. Wie czym różni się przebieg
reakcji odpornościowej różnych grup zwierząt oraz
rozumie jakie są przyczyny i konsekwencje tych
różnic.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W13

prezentacja

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

prezentacja

BIO_K2_K07,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł oraz
przygotować prezentację pracy badawczej dotyczącej
odporności. Posługuje się specjalistyczną terminologią
z zakresu immunologii porównawczej. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować niezbędne informacje
oraz przekazać je w przystępny i zrozumiały sposób.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenić doniesienia mediów na temat
„przełomowych” odkryć z zakresu immunologii/terapii
chorób.

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

Forma aktywności studenta
wykład

4

konwersatorium

26

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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

572 / 638

Najnowsze odkrycia z zakresu immunologii porównawczej: krytyczne porównanie
teorii rozpoznania „self/nonself” (C. Jeneway’a) i „danger signals” (P. Matzinger),
ewolucja PRR, teoria ewolucji odporności SIR1-4, porównanie aktywności pro- i
przeciwzapalnej fagocytów bezkręgowców i kręgowców/polaryzacja komórek,
powstawanie i rola inﬂamasomu, pyroptoza, metabolizm a odporność
(immunometabolizm), immunologiczna rola trombocytów, nietypowe populacje
leukocytów (iNKT, Th17, ILC), ewolucja cytokin. Zjawisko autofagii i jej rola w
inicjacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. miRNA, mikropęcherzyki (MV).

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Zaliczenie w oparciu o dyskusję podczas wykładu.

konwersatorium

prezentacja

Zaliczenie w oparciu o (1) poprawność merytoryczną przygotowanej
prezentacji i (2) wykazanie aktywności w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Immunologia lub pokrewny.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy

573 / 638

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Biologia organizmów

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOBOrgS.2A0.5ca75697bc61e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w inżynierii tkankowej a także podstawowymi
problemami dotyczącymi biologii komórek macierzystych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

574 / 638

W1

course participants must know the principles of
biological processes, the structure and function of
macromolecules, molecular mechanisms of intra- and
intercellular signaling, mechanisms of gene
transcription and regulation, post-transcriptional
protein modiﬁcations etc. They also need to know and
understand research tools used in cellular and
molecular biology.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę, esej

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę, esej

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

course participants learn the most recent and
scientiﬁcally relevant research problems regarding
stem cell biology and their applications as well as
research approaches to answer speciﬁc research
questions. Participants learn to construct research
hypotheses and they get to know research
methodology applied to solve speciﬁc research
problems. They are also encouraged to construct new
research hypotheses and ﬁnd research approaches to
verify them. Beside lectures, seminars are designed to
learn how to present, critically review and discuss
scientiﬁc data. Through the discussions course
participants learn how to combine and eﬀectively use
knowledge from diﬀerent disciplines.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

course participants gain several social skills through
group discussions with lecturers and other course
participants, critical evaluation of their own and others
presentations, oral presentation of selected seminar
topic and written summary of seminar topic together
with other course participants (work in groups and
individual), proposing problem questions summarizing
the topic etc

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

6

przygotowanie referatu

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy

575 / 638

rozwiązywanie zadań problemowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

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.

Lectures (15h) provide the background knowledge and engage students into
discussions throughout the lectures. Students are not given the copies of lectures.
Instead they are given original English literature regarding the particular lecture
topics. Follow up seminars (15h) are run by the participants on the selected
research topic. All participants are required to give a seminar. Lectures include
the following topics: Stem cells ate diﬀerent developmental stages; Stem cell
niches and plasticity; Key signaling pathways in stem cell biology; Stem cell
sources for tissue and genetic engineering: Developments in iPS generation and
applications; Stem cell clinical trials etc. Seminars include, but are not limited to:
Stem cells and immunomodulation; Cancer stem cells; Stem cells and fertility,
neural and cardiac regeneration, liver, kidney, pancreas, eye and ear
regeneration etc.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość j. angielskiego, bierna i czynna

Sylabusy

576 / 638

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799716606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami inżynierii genetycznej stosowanymi w celu tworzenia
zwierząt modelowych oraz z zasadami hodowli takich modeli zwierzęcych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

577 / 638

W1

student zna różne rodzaje zwierzęcych modeli
badawczych (transgeniczne, nokautowane, gene-trap).
Zna metody hodowli dla uzyskania i zachowania
odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje metody
tworzenia zwierząt zmodyﬁkowanych
BIO_K2_W03,
genetycznie.Student zna różne rodzaje zwierzęcych
BIO_K2_W04
modeli badawczych (transgeniczne, nokautowane,
gene-trap). Zna metody hodowli dla uzyskania
i zachowania odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje
metody tworzenia zwierząt zmodyﬁkowanych
genetycznie.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zna sposoby kojarzenia i hodowli zwierząt
laboratoryjnych w celu uzyskania i hodowania różnych
rodzajów szczepów wsobnych (klasycznych,
rekombinacyjnych, kongenicznych, transgenicznych,
znokautowanych) Zna sposoby kojarzenia szczepów
niekrewniaczych. Potraﬁ uzyskać fragment materiału
genetycznego, dokonać klonowania DNA, izolacji
kwasów nukleinowych oraz oceny ich jakości

BIO_K2_U01, BIO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność eksperymentów
z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych. Rozumie
jak wysoka jakość zwierząt laboratoryjnych umożliwia
ograniczenie liczby zwierząt w eksperymentach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

578 / 638

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami hodowli zwierząt
laboratoryjnych w różnych systemach, podanie podstawowych zasad hodowli i
rozrodu najczęściej wykorzystywanych ssaków laboratoryjnych, zapoznanie ze
sposobami tworzenia modeli zwierzęcych (nokaut, nokaut warunkowy,
transgeneza, pułapki na geny), tworzeniem wektorów ekspresyjnych, metodami
edycji genów (ZFN, TALEN, CRIPR/Cas9)

W1

2.

Wektory stosowane w przygotowaniu konstruktów genetycznych. Plazmidy.
Enzymy służące do manipulacji DNA (w tym zastosowanie enzymów
restrykcyjnych), wprowadzanie dodatkowych miejsc cięcia dla enzymów
restrykcyjnych w dowolny fragment genu metodą PCR, reakcja ligacji,
wprowadzanie plazmidowego DNA do komórek bakteryjnych, metody
transformacji, metody identyﬁkacji klonów bakteryjnych po transformacji ,
elementy składowe konstruktu do nokautu, elementy składowe konstruktów do
transgenezy, metody izolacji i analizy RNA, reakcja odwrotnej transkrypcji,
metody badania ekspresji genów w sposób jakościowy i ilościowy, analiza i
interpretacja wyników analizy ekspresji.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów Genetyka i Genetyka Molekularna

Sylabusy

579 / 638

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879976c211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach modułu student pozna i będzie mógł wytłumaczyć znaczenie i wykorzystanie roślinnych kultur
tkankowych dla badań podstawowych, celów komercyjnych i zachowania bioróżnorodności. Student zdobędzie
informacje o mechanizmach procesów zachodzących w roślinnych kulturach tkankowych, oraz pozna metody ich
indukcji. Celem modułu jest także poznanie metodyki planowania i przeprowadzenia doświadczeń z zakresu
roślinnych kultur tkankowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

580 / 638

W1

znaczenie roślinnych kultur tkankowych dla badań
podstawowych, zachowania bioróżnorodności oraz zna
przykłady ich komercyjnego wykorzystania. Student
umie wymienić biotyczne i abiotyczne czynniki
wpływające na warunki roślinnych kultur tkankowych.
Umie zdeﬁniować procesy typowe dla roślinnych kultur
tkankowych oraz wie, jak je zaindukować. Zna zasady
planowania doświadczenia w celu uzyskania
oczekiwanej odpowiedzi eksplantatu, zna techniki
i narzędzia badawcze stosowane w roślinnych
kulturach tkankowych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U05

raport

BIO_K2_K03, BIO_K2_K04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać pożywkę hodowlaną o określonym składzie,
wysterylizować i pobrać eksplantaty. Wykazuje
umiejętności manualne niezbędne do pracy z
różnorodnym materiałem roślinnym. Student potraﬁ
bazując na literaturze przedmiotu zaproponować
i przeprowadzić doświadczenie, aby rozwiązać dany
problem, np. potraﬁ wybrać odpowiedni skład pożywki,
warunki kultury, roślinę donorową i typ eksplantatu,
aby uzyskać mikropropagację. Student potraﬁ
prowadzić obserwacje i dokumentację fotograﬁczną
kolejnych etapów kultury. Umie zidentyﬁkować zmiany
w eksplantacie kluczowe dla przebiegu doświadczenia,
potraﬁ zinterpretować efekty doświadczenia oraz
przedstawić je w formie raportu. Potraﬁ umotywować
pracodawcy potrzebę zakupu aparatury i/lub
odczynników niezbędnych do zwiększenia
efektywności prowadzonych prac w laboratorium (np.
obniżenia pracochłonności, zaoszczędzenia energii,
materiałów, miejsca, przyspieszenia efektu
końcowego).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

20

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

581 / 638

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykłady: 1) zarys najważniejszych odkryć i dokonań w roślinnych kulturach
tkankowych, 2) biotyczne i abiotyczne czynniki, a warunki kultury, 3) roślinne
komórki macierzyste i totipotencja, 4) tkanka kalusowa jako etap w procesach
regeneracyjnych, 5) zmienność somaklonalna korzyści, wady, zastosowanie, 6)
embriogeneza somatyczna: indukcja, ﬁzjologiczne i genetyczne podstawy tego
procesu, 7) etapy mikropropagacji na wybranych przykładach opublikowanych
protokołów, 8) kultury protoplastów, uzyskiwanie mieszańców somatycznych, 9)
androgeneza i gynogeneza: indukcja, ﬁzjologiczne i genetyczne podstawy tych
procesów, 10) sztuczne nasiona i krioprezerwacja, 11) zapłodnienie i zapylenie in
vitro oraz kultury izolowanych zarodków, 12) kultury zawiesinowe, produkcja
wtórnych metabolitów, 13) wybrane przykłady zastosowania roślinnych kultur
tkankowych w badaniach podstawowych, celach komercyjnych i zachowaniu
bioróżnorodności.

1.

W1, U1, K1

Ćwiczenia: I) specyﬁka pracy z zachowaniem zasad sterylności, przygotowanie
pożywek hodowlanych, dobór ﬁtohormonów, makro- i mikroelementów,
sterylizacja materiału roślinnego, II) prowadzenie obserwacji, dokumentacja
fotograﬁczna, interpretacja wyników, wyciąganie wniosków, III) założenie i
prowadzenie kultur wg podanych instrukcji, 1) indukcja tkanki kalusowej, 2)
indukcja zarodków somatycznych, 3) mikropropagacja wybranych gatunków roślin
użytkowych, 4) wpływ stężenia i kombinacji ﬁtohormonów na odpowiedz
eksplantatów, 5) izolacja i kultura zarodków zygotycznych na różnych etapach
rozwoju, 6) zapylenie in vitro, 7) izolacja protoplastów, IV) założenie i prowadzenie
kultury z materiału roślinnego i wg planu zaproponowanego przez studenta.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów.

ćwiczenia

raport

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest poprawność merytoryczna złożonego
raportu, oraz min. 80% obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci II stopnia

Sylabusy
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Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bb145eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia terenowe: 4, ćwiczenia: 20, pracownia komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemem malarii na Świecie a szczególnie w krajach słabo rozwiniętych. Praktycznie Poznanie
sposobów identyﬁkacji malarii.

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 i interpretuje złożoność procesu
obecności i rozpowszechniania epidemii chorób
na świecie; ma konieczną wiedzę z zakresu biologii
ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia
sposobów rozpowszechniania się malarii; śledzi
aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu
z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych;

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
końcowy

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04, BIO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_K03,
BIO_K2_K04, BIO_K2_K11

zaliczenie, egzamin
końcowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować parametry krwi, przygotować mikroskop
optyczny do pracy, przygotować i wybarwić preparaty
mikroskopowe, rozpoznać różne typy komórek obecne
w krwi, wyizolować DNA z krwi, przygotować
i przeprowadzadzić reakcję PCR oraz przeprowadzić
elektroforezę DNA. Student zna zasady
sekwencjonowania DNA. Student potraﬁ analizować
sekwencje DNA; pracować z anglojęzycznymi,
genomicznymi bazami danych, znajdować
i wykorzystywać informacje naukowe z różnych
wiarygodnych źródeł w języku angielskim;
Interpretować uzyskane wyniki dotyczące: obecności
pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach;
opracować temat do przeprowadzenia dyskusji
w grupie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stworzenia,wspólnie z innymi studentami schematu
realizacji projektu badawczego i prezentacji;
zachowania bezpieczeństwa w laboratorium, dbania
o powierzone mu próby i aparaturę; analizy
i krytycznej oceny wyników eksperymentu (tj.
identyﬁkacji mocnych i słabych strony,
zaproponowania alternatywnych metod rozwiązania
problemu badawczego; stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia terenowe

4

ćwiczenia

20

pracownia komputerowa

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i
ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii
- Diagnostyka oparta o preparaty mikroskopowe
- Diagnostyka oparta o test immunochromatograﬁczne (RMD (Rapid Malaria
Diagnosis)
- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza,
analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna
(przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez
zarodźce malarii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

punktowana aktywność Warunki: obecność na zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie,
egzamin końcowy

obowiązkowa obecność punktowana aktywność 1x
sprawozdanie w trakcie kursu w 2-3 osobowym zespole
1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)
1 x test (egzamin końcowy) Zaliczenie co najmniej 51%
sumy punktów możliwych do uzyskania

pracownia komputerowa

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

zaliczenie testu na min. 51% Warunki: obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
2. Wymagana obecność na zajęciach;
3. Wymagana aktywność na zajęciach.

Sylabusy
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Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879a8a0972.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy uczestników kursu o zjawiska i mechanizmy ewolucyjne charakterystyczne dla roślin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student na podstawie posiadanej wiedzy z innych
kursów w połączeniu z wiedzą jaką zdobędzie
na kursie potraﬁ interpretować złożoność procesów
i zjawisk w przyrodzie.

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja
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Znajomość mechanizmów zmienności roślin pozwoli
ocenić wpływ różnych czynników zewnętrznych, w tym
skażonego środowiska, fragmentacji siedlisk, zmian
klimatycznych, na zmienność populacji roślinnych,
procesy specjacji, bioróżnorodność, wymieranie
gatunków. Wiedza na temat interakcji roślin
z mikroorganizmami, organizmami zwierzęcymi
(koewolucja) pozwala lepiej zrozumieć procesy
zachodzące w ekosystemach naturalnych jak
i kształtowanych działalnością człowieka. Znajomość
technik badawczych wykorzystywanych do badania
zmienności pozwala ocenić postęp w naukach
biologicznych.

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

U1

Student zapoznaje się z metodami analizy różnych
cech (makro- i mikroskopowych) do badania
zmienności, poznaje techniki cytologiczne, metody
barwienia materiału roślinnego, zdobywa umiejętność
interpretowania obrazów mikroskopowych, analizy
danych, opracowań statystycznych, prezentacji
wyników. Poznaje i posługuje się terminologią w j.
polskim i angielskim.

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U03

raport, prezentacja

U2

W trakcie ćwiczeń student nabiera umiejętności
przygotowania i przedstawiania prezentacji
na wybrane tematy stanowiące poszerzenie
wiadomości z zakresu kursu, studiowania literatury
naukowej w j. polskim i angielskim, selekcji informacji
oraz dyskusji.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U11

raport, prezentacja

U3

Wyciągać wnioski natury ewolucyjnej na podstawie
wyników badań, krytykować hipotezy i teorie,
uzasadniać swoje poglądy.

BIO_K2_U04, BIO_K2_U08

raport, prezentacja

K1

Samooceny oraz oceny pracy kolegów w aspekcie
formy i wartości merytorycznych wystąpień, co uczy
samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy.

BIO_K2_K02, BIO_K2_K06

prezentacja

K2

Efektywnej pracy wg wskazówek prowadzącego i jest
zdolny do pracy w kilkuosobowych zespołach.

BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K12

prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

25

rozwiązywanie zadań problemowych

5

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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.

Metody badania zmienności (analiza cechy morfologiczno-anatomicznych,
chromosomów, chemicznych, markerów DNA jądrowego i pozajądrowego).

U1, K1, K2

2.

Mechanizmy zmienności ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych
translokacji, mutacji genomów, wielkości genomu.

U2, U3

3.

Zmienność modyﬁkacyjna, zmienność epigenetyczna.

W2

4.

Ewolucyjne znaczenie różnych systemów rozmnażania roślin.

U1, U2, U3

5.

Znaczenie naturalnej hybrydyzacji i poliploidyzacji w ewolucji roślin.

W1, W2

6.

Interakcje między organizmami roślinnymi a mikroorganizmami i organizmami
zwierzęcymi (koewolucja).

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie na ocenę pisemnego
sprawdzianu w formie testu po zakończeniu kursu – uzyskanie
powyżej 50% punktów uznane jest za ocenę dostateczną. Ocena
końcowa z kursu jest składową oceny z egzaminu oraz ćwiczeń.
Dodatkowo premiowane jest uczestnictwo w wykładach.
Warunkiem przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego
jest zaliczenie ćwiczeń.

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie 1 prezentacji przez każdego studenta na określony
temat; zaliczenie końcowego kolokwium pisemnego, poprawne
sporządzenie sprawozdań w oparciu o uzyskane wyniki. Ocena z
ćwiczeń jest brana pod uwagę w końcowej ocenie kursu.
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Methods of secondary data analysis on society and environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bb03cd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami danych zastanych, rodzajami dostępnych danych i zasadami
ich wykorzystywania oraz podstawowymi metodami analizy danych zastanych. Studenci zostaną zapoznani
z danymi o środowisku oraz społecznych i ekonomicznych uwarunkowań jego ochrony.

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 i powszechnie źródła danych
BIO_K2_W01,
zastanych w wolnym dostępnie (polskie i zagraniczne),
BIO_K2_W05,
z zakresu danych o środowisku, społeczeństwie
BIO_K2_W13
i gospodarce.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student zna zalety i ograniczenia związane z ich
stosowaniem w badaniach naukowych, wie
o problemach związanych z jakością i wiarygodnością
danych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student rozumie rolę analizy danych zastanych
w procesie przygotowania i realizacji badań
naukowych oraz analiz eksperckich. Student zna
zasady korzystania z różnych źródeł danych zastanych
oraz podstawowe metody ich analizy, wie jak
zaplanować i przeprowadzić analizę danych zastanych
oraz ocenić jakość i wiarygodność dostępnych danych.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student umie zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych o środowisku, społeczeństwie
i gospodarce. Student umie wyszukiwać,
selekcjonować i wykorzystywać dostępne bazy
danych.

BIO_K2_U02, BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

samodzielnie analizować i oceniać jakość danych
pochodzących z różnych źródeł, przy wykorzystaniu
metod statystycznych i wybranych jakościowych
technik analizy danych. Student potraﬁ opisać wyniki
analizy w postaci raportu w języku angielskim.

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

przedstawić wyniki za pomocą prezentacji
multimedialnej w języku angielskim.

BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.

BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student umie organizować pracę w grupie
i uczestniczyć w pracy grupy, a także zwiększać jakość
własnej pracy poprzez współpracę z innymi
BIO_K2_K04
studentami. Student jest świadomy wyzwań i zysków
związanych z pracą w grupie.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest świadomy znaczenia dostępu do wiedzy,
danych i wyników badań naukowych dla prowadzenia
skutecznej ochrony środowiska.

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student jest świadomy znaczenia uczciwości
i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu
i wykorzystaniu danych.

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

Sylabusy
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przygotowanie projektu

5

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Analiza danych zastanych a analiza danych empirycznych. Wprowadzenie.

W1, W2, W3, U1, K2, K3

2.

Źródła danych statystycznych (GUS, EUROSTAT, OECD, World Bank, UNEP, UNDP

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

Źródła opracowań eksperckich: EEA, EPA, IUCN, dane i opracowania organizacji
pozarządowych; nauka obywatelska.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

Źródła danych sondażowych (ESS, ISSP, WVS, Diagnoza społeczna, PGSS,
Eurobarometr)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

Przegląd literatury (narracyjny, ilościowy, rola metaanalizy), formułowanie
kwerendy w bazie Web of Science

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6.

Techniki i narzędzia analizy danych zastanych (narzędzia internetowe, takie jak
Gapminder, korzystane z gotowych tabel, analiza pobranych danych za pomocą
dostępnych pakietów statystycznych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

7.

Planowanie procesu analizy danych zastanych, triangulacja typu i źródeł danych,
ocena źródeł danych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena raportu oraz prezentacji wyników analiz przeprowadzonych w
zaliczenie na ocenę ramach kursu, na tematy wybrane przez studentów i opracowane w
małych grupach (2-3 osoby)
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie pierwszego raportu, opartego o listę pytań i zadań
przygotowanych przez prowadzącego. W przypadku niewystarczającej
jakości pracy, raport jest odsyłany do studenta w celu poprawy, na
podstawie szczegółowych uwag przekazanych przez prowadzącego.
Dopuszczalne są dwie poprawy raportu przez studenta.
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Metody badań w biologii człowieka - praktikum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799f667b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu antropologii biologicznej zarówno pradziejowej jak współczesnej.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami statystycznymi opracowania danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

interpretuje złożoność procesów i zjawisk
w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia
interdyscyplinarnego

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz
powstawanie nowych kierunków i dyscyplin
badawczych

BIO_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia
badawcze stosowane w wybranych specjalnościach
BIO_K2_W10
nauk biologicznych

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętności planowania
i przeprowadzania zadań badawczych pod kierunkiem
opiekuna naukowego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się zaawansowanymi metodami
statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi
adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

BIO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

zbiera i prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz
formułuje odpowiednie wnioski

BIO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U4

posiada umiejętności planowania i przeprowadzania
zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna
naukowego

BIO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

BIO_K2_K04, BIO_K2_K05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność współpracy w grupie oraz pracy z duża
grupą osób (metodyka przeprowadzani badań
przekrojowych)

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

13

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza anatomo-antropologiczna szczątków kostnych i ciałopalnych

W1, W2, W4

2.

Badania populacji współczesnych: antropometria, antroposkopia, daktyloskopia

W1, W2, W3

3.

statystyczne opracowanie danych antropometrycznych

W4, U1, U2, U3, U4

4.

Analiza danych paleodemograﬁcznych

W1, W2, W4, U1, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział i test końcowy. Do uzyskania oceny
dostatecznej konieczne jest udzielenie poprawnej
odpowiedzi na 60% pytań. Test odbywa się na
dodatkowych 11 zajęciach, tydzień po zakończeniu kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
posiadanie podstawowej wiedzy zakresu biologii człowieka oraz statystyki

Sylabusy
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Mikrobiologia stosowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb87999ef18f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi technikami stosowanymi w mikrobiologii przemysłowej, w tym spożywczej
i farmakologicznej. Dodatkowo, celem modułu jest zaznajomienie uczestnika kursu z podstawowymi problemami
badawczymi dotyczącymi mikrobiologii stosowanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP
i ergonomii pracy;

BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne,
raport
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W2

teoretyczne i praktyczne zastosowania
mikroorganizmów w przemyśle;

BIO_K2_W10,
BIO_K2_W14

zaliczenie pisemne,
raport

W3

student zna zakres kontroli mikrobiologicznej
surowców oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i kosmetycznego w oparciu
o odpowiednie normy oraz rozporządzenia;

BIO_K2_W12,
BIO_K2_W14

zaliczenie pisemne

W4

student zna podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane podczas identyﬁkacji
i przemysłowego wykorzystania mikroorganizmów
niechorobotwórczych (np. szczepy probiotyczne i ich
metabolity) w produkcji żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego, suplementów diety,
kosmetyków czy leków;

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport

W5

student zna zagrożenia sanitarne oraz rozumie zasady
dobrej praktyki wytwórczej (GMP/HACCP).

BIO_K2_W12

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać podstawową aparaturę badawczą
do przeprowadzenia analiz mikrobiologicznych
żywności, leków, suplementów diety, kosmetyków;

BIO_K2_U01

raport

U2

określić i wykorzystać właściwości biochemiczne
wykrywanych mikroorganizmów w procesach
produkcji, przetwarzania i konserwowania żywności,
leków, suplementów diety, kosmetyków;

BIO_K2_U07, BIO_K2_U08

raport

U3

wykorzystać metody kontroli mikrobiologicznej
surowców oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego oraz kosmetycznego zawartego
w normach.

BIO_K2_U01, BIO_K2_U05

raport

U4

w oparciu o dostępne informacje dotyczące rynku
pracy, zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.

BIO_K2_U12

zaliczenie pisemne,
raport

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K03,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K09

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
analizy swoich umiejętności i działań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

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.

Tematyka konwersatoriów dotyczy aktualnych zagadnień mikrobiologii
stosowanej. Będą to m.in.: •Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle
spożywczym; •Probiotyki nowej generacji oraz ich współczesne wykorzystanie w
przemyśle farmaceutycznym; •Normy mikrobiologiczne dotyczące przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego; •Drobnoustroje w
produkcji żywności, farmaceutyków oraz kosmetyków – najnowsze doniesienia;
•Skażenia mikrobiologiczne w przemyśle oraz sposoby ich wykrywania. Główne
zasady i punkty kontrolne w pracy zgodnej z GMP/HACCP; •Pozyskiwanie
drobnoustrojów do przemysłu oraz metody doskonalenia ich cech; •Optymalizacja
i kontrola hodowli mikroorganizmów dla przemysłu; • Globalne zagrożenia
epidemiologiczne, konieczność szczepień ochronnych

W2, W3, W4, W5

2.

Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w
mikrobiologii przemysłowej. Studenci m.in.: •wykonają analizę czystości
mikrobiologicznej substratów oraz produktów przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego oraz kosmetycznego; •oznaczą żywotność mikroorganizmów w
produktach; •zastosują fenotypowe metody celem identyﬁkacji drobnoustrojów; •
zastosują molekularne metody celem identyﬁkacji drobnoustrojów;
•przeprowadzą proces hodowli drobnoustrojów w bioreaktorze; •wykonają
badania czystości mikrobiologicznej powietrza oraz powierzchni.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zakończenie cyklu zajęć, celem weryﬁkacji osiągnięcia przez studenta
efektów kształcenia w zakresie wiedzy, przeprowadzony zostanie test
jednokrotnego wyboru. Student powinien uzyskać, co najmniej 50% z
zaliczenie pisemne
maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Warunkiem
dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu
cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

raport

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i
znajomość poznawanych technik badawczych; zaliczenie każdego
ćwiczenia odbędzie się na podstawie przedstawionego pisemnego
raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Mikroskopia elektronowa – zastosowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799a16dcf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność sprawnego posługiwania się mikroskopami elektronowymi skaningowym i transmisyjnym.

C2

Umiejętność wykorzystania symulacji Monte Carlo w planowaniu i weryﬁkacji konﬁguracji mikroskopowych oraz
planowaniu obrazowania.

C3

Umiejętność przygotowania preparatu do mikroskopu elektronowego skaningowego i transmisyjnego.

C4

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analizy mikrowiązkowej pierwiastków w materiałach biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

599 / 638

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna możliwości badawcze mikroskopów
elektronowych oraz ich zakres aplikacyjny
w badaniach biologicznych, aby móc osiągnąć
założony cel badawczy; rozpoznaje podstawowe
urządzenia peryferyczne mikroskopów elektronowych
BIO_K2_W05,
oraz techniki analityczne z nimi związane; zna
BIO_K2_W10
procedury związane z preparatyką materiałów
biologicznych służących obrazowaniu w mikroskopie
elektronowym oraz powstające w tym czasie artefakty;
posiada wiedzę dotyczącą działania i zastosowania
w planowaniu eksperymentalnym symulacji Monte
Carlo

zaliczenie na ocenę

W2

swobodnie poruszać się w bazach danych
i wyszukiwać z pomocą słów kluczowych najnowszą
literaturę dotyczącą metodologii związanej
z mikroskopią elektronową rozumie zakres aplikacyjny
pomocny w podstawowym obrazowaniu materiałów
biologicznych i wykorzystaniu średniozaawansowanych technik analitycznych

BIO_K2_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustawić i obsłużyć mikroskopy elektronowe
skaningowy i transmisyjny w celu zobrazowania
struktury materiału biologicznego; zna i koryguje
artefakty powstające przy formowaniu obrazu.

BIO_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

student zna podstawowe terminy w języku polskim
i angielskim z zakresu budowy i działania mikroskopów
elektronowych, pozwalające na swobodne poruszanie
się w zagadnieniach związanych z obrazowaniem
BIO_K2_U03
struktur biologicznych; zna również terminologię
dotyczącą urządzeń i technik pochodnych mikroskopii
elektronowej.

zaliczenie na ocenę

U3

student zna i sprawnie posługuje się przynajmniej
jednym z programów do symulacji Monte Carlo
trajektorii elektronów i emisji promieniowania X.

BIO_K2_U06

projekt, prezentacja

U4

przygotować prezentację multimedialną pracy
badawczej z zakresu mikroskopii elektronowej
i technik pochodnych, zaprezentować ją w logiczny
i zrozumiały dla innych sposób wskazując cel pracy,
zastosowane techniki badawcze oraz otrzymane
wyniki; potraﬁ wskazać najważniejsze wnioski.

BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

projekt, prezentacja

BIO_K2_K09

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student skutecznie korzysta z uznanych źródeł
informacji naukowej i posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60

600 / 638

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie projektu

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM). Obejmuje podstawowe zasady
działania mikroskopów oraz ich modyﬁkacji dla analiz w wysokiej i niskiej próżni.
Omówienie istoty formowania obrazów w oparciu o typy sygnałów elektronowych i
możliwości ich wykorzystania w badaniach biologicznych: obrazowanie
elektronami wtórnymi i wstecznie rozproszonymi. Obrazowanie materiałów w
oparciu o topograﬁę i różnice w składzie pierwiastkowym. Przygotowanie
preparatów biologicznych z tkanek pobudliwych i niepobudliwych metodami krio
(niskotemperaturowymi) oraz tradycyjnymi chemicznymi oraz ich dalsze
W1, W2, U1, U2, U4, K1
procesowanie do wizualizacji elektronowej (suszenie, napylanie,
immunoznakowanie). Praktyczne posługiwanie się mikroskopem skaningowym - a)
ustawianie liniowe wiązki mikroskopu, jej średnicy oraz natężenia w odniesieniu
do jakości otrzymywanych obrazów; b) korekcja aberracji soczewek oraz apertury
numerycznej obiektywu i ich rola w formowaniu obrazu; c) wizualizacja topograﬁi
materiału w trybie elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych. Obrazowanie z
niską i wysoka rozdzielczością struktur komórkowych.

2.

Zawiera podstawowe zasady działania mikroskopów nisko- i wysokonapięciowych
oraz ich konstrukcyjne rozwiazania: dyfrakcja elektronowa, tomograﬁa
elektronowa, kontrast-faz. Metody przygotowania materiałów biologicznych do
obserwacji wysokorozdzielczych technikami niskotemperaturowymi (high-pressure
freezing, zamrażanie-łamanie, repliki, freeze-substitution, immunoznakowanie)
oraz chemicznymi (podwójne barwienie). Obróbka materiałów biologicznych w
ultramikrotomie, kontrastowanie pozytywowe i negatywowe, immunoznakowanie.
W1, W2, U1, U2, U4, K1
Zajęcia praktyczne obejmują: 1) przygotowanie wybranego materiału
biologicznego do obserwacji TEM metodami chemicznymi, 2) cięcie ultracienkich
skrawków ultramikrotomem, 3) kontrastowanie preparatów oraz 4) obsługę TEM w
zakresie podstawowym (obserwacja elementów komórkowych na poziomie
ultrastruktury (wizualizacja 2D) z uwzględnieniem korekcji aberracji; 5)
zastosowanie metod stereologicznych w ilościowej analizie obrazu. Praktyczne
zajęcia przy mikroskopach i analiza jakościowo-ilościowa otrzymanych obrazów.
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Mikroanaliza rentgenowska (EPMA). Zawiera zasady działania mikroanalizatorów
rentgenowskich i sposoby detekcji promieniowania X (WDS i EDS). Szczególne
zwrócenie uwagi na przygotowanie materiałów oraz wzorców do analiz
pierwiastkowych materiałów biologicznych - techniki krio (niskotemperaturowe).
Wpływ budowy, rozmiarów i procesowania materiału na jakościową i ilościową
analizę pierwiastków. Metody korekcji wyników analiz oraz determinacja i
eliminacja artefaktów pomiarowych. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do
ustalania warunków pomiarowych materiałów biologicznych. Praktyczna część
zajęć zawiera: 1) przygotowanie materiałów biologicznych do analiz
pierwiastkowych techniką krio, 2) analizę preparatów jakościowo i ilościowo w
oparciu o wzorce biologiczne i geologiczne (porównanie), 3) wykonywanie
symulacji Monte Carlo dla wybranych macierzy biologicznych i geologicznych
(porównanie), jako element planowania eksperymentu.

3.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

uczestnictwo w 14/15 zajęć, 51% punktów z testu
zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja sprawdzającego wiedzę, prezentacja wyników
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy Statystyka, Biologia Komórki, Podstawy mikroskopowania, obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach
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Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.62065c0819dc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie zagadnień palinologii i wybranych zagadnień mikropaleontologii (morfologia i taksonomia palinomorf
i innych mikroskamieniałości, aeropalinologia, melissopalinologia, paleopalinologia, palinologia kryminalistyczna)
oraz nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w tych naukach.

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

cechy budowy spor, ziaren pyłku, palinomorf
niepyłkowych i innych mikroskamieniałości
pozwalające na ich identyﬁkację

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

na czym polegają podstawowe metody badawcze
w palinologii i mikropaleontologii oraz kiedy się je
stosuje

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

przemiany szaty roślinnej w przeszłości i wpływ na nie
działalności gospodarczej człowieka, wyniki badań
palinologicznych na tle danych archeologicznych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zróżnicowanie składu prób palinologicznych, w tym
sądowych

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

uczulające właściwości ziaren pyłku oraz metody
minimalizowania objawów alergii na ziarna pyłku

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać najczęściej spotykane spory, ziarna pyłku,
palinomorfy niepyłkowe i mikroskamieniałości
w preparatach mikroskopowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać interpretacji zjawisk widocznych
na diagramach pyłkowych

BIO_K2_U01, BIO_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

zastosować podstawowe metody badawcze stosowane
w palinologii i mikropaleontologii

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład:
- Przedmiot, historia i metody badań palinologii i mikropaleontologii. Morfologia,
taksonomia i nomenklatura spor, ziaren pyłku, palinomorf niepyłkowych i innych
mikroskamieniałości. Wytwarzanie i rozprzestrzenianie spor i ziaren pyłku.
Czynniki kształtujące skład palinologiczny prób.
- Obecność ziaren pyłku w atmosferze i znaczenie badań aeropalinologicznych w
alergologii. Korelacja prób aeropalinologicznych z kalendarzem pylenia. Obecność
ziaren pyłku w miodach jako wskaźnik ich składu i pochodzenia geograﬁcznego.
Palinologia w medycynie i kryminalistyce.

1.

W1, W2, W3, W4, W5, U2

- Historia roślinności w oparciu o dane palinologiczne. Spory i ziarna pyłku in situ.
Analiza palinofacjalna. Wpływ działalności człowieka na zbiorowiska roślinne
odnotowany w diagramach pyłkowych, korelacja z wynikami badań
archeologicznych.
Ćwiczenia:
Identyﬁkacja spor i ziaren pyłku w preparatach palinologicznych. Podstawowe
metody badawcze stosowane w palinologii. Przygotowanie laboratoryjne
materiałów różnego pochodzenia do sporządzenia preparatów mikroskopowych.
Sporządzanie preparatów mikroskopowych. Analiza diagramów pyłkowych.

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie
ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu
jednokrotnego wyboru obejmującego materiał ćwiczeń i wykładów
(wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów) oraz części
praktycznej w formie rozpoznawania omawianych na ćwiczeniach
palinomorf. Każdy student otrzyma do rozpoznania cztery
preparaty/zdjęcia palinomorf. Aby uzyskać zaliczenie, wymagane
jest prawidłowe rozpoznanie przynajmniej dwóch palinomorf.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń będą sprawdzone w części
praktycznej i testowej zaliczenia kursu.

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

606 / 638

W1

• Student rozumie podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna zasady przygotowania
typowego wniosku o sﬁnansowanie projektu
badawczego w obszarze badań podstawowych (takie
jak w NCN).

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U06,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U10, BIO_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06, BIO_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu;
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów.

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest: wykonanie i zaliczenie indywidualnych zadań domowych:
przygotowanie własnego wstępnego projektu badań, wykonanie
recenzji projektu badawczego, opracowanie modelu statystycznego
dla określonego eksperymentu, opracowanie planu badań na
zadany temat; - aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie
projektu badań (wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych,
przedstawienie raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników
badań; • Nie jest wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale
wymagane jest przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego
i raportu na zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia). • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wszystkich zajęciach, w tym na wykładach, jest obowiązkowa (oczywisćie, z dopuszczeniem wjątków dla
ważnych zdarzeń losowych bądź problemów zdrowotnych).

Sylabusy
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Regulowana śmierć komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb879a5d81e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 8, ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami starzenia się i śmierci komórki oraz typami śmierci komórki z naciskiem
na Regulowaną Śmierć Komórki (ang. regulated cell death, RCD). Zapoznanie z różnicami pomiędzy RCD
a Przypadkową Śmiercią Komórki (ang. accidental cell death, ACD). Przedstawienie dotychczas poznanych typów
śmierci komórki oraz obecnie obowiązującej nomenklatury. Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami
na temat każdego typu RCD, przedstawienie ścieżek sygnałowych, białek i receptorów w nich uczestniczących.
Przedstawienie przyczyn i skutków (choroby) poszczególnych szlaków RCD.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

610 / 638

W1

student rozumie złożoność procesów dotyczących
regulowanej śmierci komórki zachodzącej
w organizmie; ma pogłębioną wiedzę z zakresu
obejmującego tematykę regulowanej śmierci komórki;
śledzi aktualną literaturę z zakresu podstawowych
wiadomości na temat mechanizmów i szlaków śmierci
komórki oraz dostrzega dynamiczny rozwój wiedzy
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; zna techniki
analizy procesów zachodzących w komórkach
ulegających regulowanej śmierci; posługuje się
specjalistyczną terminologią w zakresie tematyki
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; ma
świadomość złożoności procesów śmierci komórki
zachodzących w organizmie w warunkach
prawidłowych, patologicznych i pod wpływem
działania różnych czynników; potraﬁ poszukiwać
i wykorzystywać informacje naukowe dotyczące
regulowanej śmierci komórki z różnych źródeł
w języku polskim i angielskim; potraﬁ przygotować
prezentację z wykorzystaniem środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić podstawowe testy pozwalające
na oznaczenie wybranych typów śmierci komórki
z zastosowaniem cystometrii przepływowej
i mikroskopii świetlnej/ﬂuorescencyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

8

ćwiczenia

12

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

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

611 / 638

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie śmierci komórki. Deﬁnicja regulowanej śmierci komórki. Regulowana
śmierć komórki (ang. regulated cell death, RCD), a przypadkowa śmierć komórki
(ang. accidental cell death, ACD). Programowana Śmierć Komórki (ang.
programmed cell death, PCD) związana z procesami ﬁzjologicznymi - przebudową
tkanek i utrzymaniem homeostazy - jako podtyp RCD. Starzenie się komórki a jej
śmierć, mechanizmy regulujące starzenie się komórki i inﬂammaging.
Nieprawidłowości w cyklu komórkowym (katastrofa mitotyczna). Typy regulowanej
śmierci komórki – charakterystyka, morfologia, ścieżki sygnałowe, przyczyny i
skutki (jeżeli związane z jednostkami chorobowymi):
1. apoptoza wewnątrzpochodna
2. apoptoza zewnątrzpochodna
3. nekroptoza
4. MPT-driven necrosis (nekroza wywołana przez zaburzenia w przepuszczalności
błony)
W1
5. ferroptoza
6. śmierć komórki zależna od autofagii
7. śmierć komórki zależna od lizosomów
8. partanatos
9. entoza
10. pyroptoza
11. immunogenna śmierć komórki
12. NEToza
Indukowanie regulowanej śmierci komórki przez różne czynniki ﬁzjologiczne i
cytotoksyczne, endo- i egzogenne. Regulacja procesów śmierci komórki w
organizmie. Procesy zachodzące na poziomie molekularnym/genetycznym,
biochemicznym i komórkowym w czasie RCD. Zaangażowane białka i receptory.
Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu śmierci komórki. Regulacja procesów
śmierci komórek patologicznych w celach terapeutycznych.

2.

Modele doświadczalne wykorzystywane do badania programowanej śmierci
komórki. Badania in vitro i in vivo procesów i szlaków śmierci komórki. Techniki i
metody analizy regulowanej śmierci komórki. Znaczenie przeprowadzania badań z
zakresu śmierci komórki.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Czynny udział w konwersatorium; opracowanie i przedstawienie
prezentacji multimedialnych.

ćwiczenia

zaliczenie

Czynny udział w ćwiczeniach, wykonanie oznaczeń wybranych typów
śmierci komórki.

Sylabusy

612 / 638

Rolnictwo przyjazne środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bd6936d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia terenowe: 8, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z obecnie stosowanymi metodami w uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt. Wskazanie
negatywnych skutków nadmiernej chemizacji rolnictwa oraz hodowli przemysłowej zwierząt w obliczu globalnych
zmian klimatu i masowego wymierania gatunków. Przedyskutowanie przyszłości rolnictwa opartego o metody
minimalizujące negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

613 / 638

W1

student rozumie znaczenie praktyk rolniczych
w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali
historycznej i obecnie oraz zasobów przyrodniczych
terenów rolniczych. Zna: zagrożenia utraty walorów
przyrodniczych związane z metodami
agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie;
możliwości stosowania biologicznej ochrony upraw.
Rozumie wpływ produkcji żywności na globalne
zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków
w zależności od stosowanych metod.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U05,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09, BIO_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić w jaki sposób można zmodyﬁkować
stosowane obecnie metody agrotechniczne, aby
zminimalizować ich negatywne oddziaływanie
na środowisko. Potraﬁ podać alternatywne rozwiązania
dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych
obecnie w rolnictwie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomym konsumentem produktów
rolnych i potraﬁ przekonać innych do konieczności
zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach
chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu
poprawy jakości życia ludzi oraz minimalizacji
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia terenowe

8

konwersatorium

10

ćwiczenia

6

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie raportu

5

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

614 / 638

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni
wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z
najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla
środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne
i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyﬁkowanych genetycznie w
rolnictwie. Zastosowanie biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla
pestycydów oraz środków ochrony zapasów. Wpływ różnych metod produkcji
żywności, w tym porównanie rolnictwa przemysłowego z agroekologią, na
globalny zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków. Rolnictwo miejskie.

W1, U1

2.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko –
istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Wybory konsumenckie vs
rozwiązania systemowe. Znaczenie ruchów społecznych w rolnictwie.

W1, U1, K1

3.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowanych w biologicznej ochronie upraw.

W1, U1, K1

4.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody
minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, zajęcia terenowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Ocena odpowiedzi na pytania otwarte składających się na końcowy
egzamin pisemny, które będą dotyczyły zrozumienia korzyści
wynikających ze stosowania w rolnictwie metod przyjaznych środowisku.
zaliczenie pisemne
Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

udział w zajęciach

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji dotyczących
porównania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na
środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Ponieważ
prezentacje będą przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana
będzie też spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

konwersatorium

Sylabusy

615 / 638

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami,
dotyczącymi sprawdzenia skuteczności metod biologicznej ochrony upraw
oraz zielonej biotechnologii. Raport będzie sporządzony w formie
publikacji naukowej, zgodnie z zasadami stosowanymi w czasopismach
naukowych. Oceniana będzie poprawność cytowanej literatury,
zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych oraz umiejętność
wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

616 / 638

Roślinność Wyżyny Małopolskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cb8799d0428f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia terenowe: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką roślinności i ﬂory Wyżyny Małopolskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość charakterystycznych dla poszczególnych
regionów Wyżyny Małopolskiej gatunków roślin oraz
najważniejszych zbiorowisk roślinnych

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

617 / 638

W2

- Znajomość zagrożenia dla szaty roślinnej (zwłaszcza
terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody)

BIO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań
terenowych

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U2

umiejętność praktycznego rozpoznawania gatunków
i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla
Wyżyny Małopolskiej

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U02, BIO_K2_U04

zaliczenie

U3

umiejętność oceny zagrożeń dla szaty roślinnej
zwłaszcza na terenach chronionych, a także
BIO_K2_U01
możliwości praktycznego przeciwdziałania ich skutkom

prezentacja

U4

umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania

BIO_K2_U04, BIO_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnie pracować w zespole

BIO_K2_K01, BIO_K2_K04

zaliczenie

K2

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak
i w działaniach praktycznych

BIO_K2_K01, BIO_K2_K08

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia terenowe

45

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

618 / 638

Zagadnienia geobotaniczne Wyżyny Małopolskiej i terenów sąsiednich:
zróżnicowanie geograﬁczne i ekologiczne ﬂory oraz zbiorowisk roślinnych ze
szczególnym uwzględnieniem elementów roślinności stepowej, łąkowej, leśnej i
synantropijnej, historia szaty roślinnej tego terenu oraz problemy związane z jej
racjonalnym użytkowaniem i ochroną.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie pisemnej (test wyboru, pytania z uzupełnieniem
odpowiedzi oraz krótkie pytania opisowe dotyczące szaty roślinnej
Wyżyny Małopolskiej). Zaliczenie - uzyskanie 51% punktów z
egzaminu

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia terenowe

- obecność i czynny udział w zajęciach terenowych, - prezentacja i
analiza zagadnień problemowych związanych z szatą roślinną Wyżyny
prezentacja, zaliczenie Małopolskiej, wsyępowaniem i specyﬁką gatunków roślin
naczyniowych, zbiorowisk roślinnych i problemów ochrony przyrody
tam występującej - zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Botanika - zajęcia terenowe, Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

Sylabusy

619 / 638

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bd63735.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, konwersatorium: 5, ćwiczenia: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ochroną przyrody i rozwiązywaniem konﬂiktów człowiekprzyroda

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

620 / 638

W1

podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne istotne
dla funkcjonowania naturalnych procesów
przyrodniczych • student potraﬁ szukać i krytycznie
oceniać wiarygodność informacji z zakresu problemów
na styku człowiek-przyroda • student zna różne formy
BIO_K2_W05,
i metody włączania różnych grup interesu
BIO_K2_W07,
w zarządzanie przyrodą oraz rozumie konieczność
BIO_K2_W08
takiego postępowania • student zna teorie analizy
konﬂiktów na styku przyroda-człowiek i wie jak
zarządzać konﬂiktem przy użyciu prostych metod nauk
społecznych • zna rolę instytucji państwowych
i pozarządowych w zarządzaniu i ochronie przyrody.1

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• student umie znajdywać i korzystać z dostępnych
baz danych informacji naukowej z poszanowaniem
prawa autorskiego, • student umie wykazać krytycyzm
w przyjmowaniu informacji mających odniesienie
do nauk na styku przyroda-społeczeństwo z literatury
naukowej, popularnonaukowej, internetu,
a szczególnie dostępnej w masowych mediach
polskich i zagranicznych, • student potraﬁ
sformułować i uzasadnić własną opinię na temat
BIO_K2_U02,
praktycznych problemów środowiskowych, • student
BIO_K2_U04, BIO_K2_U09
wie jak przygotować i wygłosić prezentację projektu
badawczego z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów, • student potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić prostą akcję/kampanię
edukacyjno-informacyjną z zakresu edukacji
ekologicznej • student potraﬁ ocenić opinie różnych
grup respondentów na temat metod rozwiązywania
konﬂiktów na styku człowiek-przyroda

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• student ma świadomość potrzeby i proﬁtów
współdziałania i pracy w grupie jako jej członek,
a także kierowania pracami niewielkiego zespołu, •
student rozumie potrzebę konieczności ustalania
priorytetów służących realizacji określonego przez
siebie i innych zadania, • potraﬁ wchodzić w kontakt
z potencjalnymi stronami konﬂiktów z pogranicza
człowiek-przyroda, • student ma świadomość
konieczności zarządzania zasobami przyrody w sposób
holistyczny.

BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07, BIO_K2_K09

projekt, zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

konwersatorium

5

ćwiczenia

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie projektu

8

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład:
• Podstawy prawne partycypacji społecznej w ochronie przyrody,
• Formy udziału społeczeństwa w ochronie przyrody,
• Konﬂikty społeczno-środowiskowe – przyczyny, rodzaje, zaangażowane strony,

1.

• Konsultacje społeczno-ekologiczne wokół różnych inwestycji.

W1, U1, K1

Ćwiczenia:
• Europejska Sieć Ekologiczna - NATURA 2000 - przykładem rozwoju partycypacji
społecznej w zarządzaniu przyrodą w EU
• Ekonomia ekosystemu i różnorodności biologicznej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

konwersatorium

brak zaliczenia

dyskusja

ćwiczenia

zaliczenie

obecność i praca w grupach nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane kursy: Edukacja Ekologiczna, Naukowe Podstawy Ochrony Przyrody Inne przydatne: czytanie ze zrozumieniem w
jęz. angielskim, łatwość pracy w grupie, kontaktu z innymi osobami.

Sylabusy
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Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5ca75697bc61e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w inżynierii tkankowej a także podstawowymi
problemami dotyczącymi biologii komórek macierzystych

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

Course participants must know the principles of
biological processes, the structure and function of
macromolecules, molecular mechanisms of intra- and
intercellular signaling, mechanisms of gene
transcription and regulation, post-transcriptional
protein modiﬁcations etc. They also need to know and
understand research tools used in cellular and
molecular biology.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08,
BIO_K2_W10,
BIO_K2_W13

zaliczenie na ocenę, esej

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03,
BIO_K2_U04,
BIO_K2_U07,
BIO_K2_U08,
BIO_K2_U09,
BIO_K2_U11, BIO_K2_U13

zaliczenie na ocenę, esej

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02,
BIO_K2_K04,
BIO_K2_K05,
BIO_K2_K06,
BIO_K2_K07,
BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Course participants learn the most recent and
scientiﬁcally relevant research problems regarding
stem cell biology and their applications as well as
research approaches to answer speciﬁc research
questions. Participants learn to construct research
hypotheses and they get to know research
methodology applied to solve speciﬁc research
problems. They are also encouraged to construct new
research hypotheses and ﬁnd research approaches to
verify them. Beside lectures, seminars are designed to
learn how to present, critically review and discuss
scientiﬁc data. Through the discussions course
participants learn how to combine and eﬀectively use
knowledge from diﬀerent disciplines.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Course participants gain several social skills through
group discussions with lecturer, invited speakers and
other course participants, critical evaluation of their
own and others presentations, oral presentation of
selected seminar topic and written summary of
seminar topic together with other course participants
(work in groups and individual), proposing problem
questions summarizing the topic etc

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

6

przygotowanie referatu

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań problemowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

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.

Lectures (15h) provide the background knowledge and engage students into
discussions throughout the lectures. Students are not given the copies of lectures.
Instead they are given original English literature regarding the particular lecture
topics. Follow up seminars (15h) are run by the participants on the selected
research topic. All participants are required to give a seminar. Lectures include
(but they are not limited to) the following topics: Stem cells at diﬀerent
developmental stages; Stem cell niches; Key mechanisms to maintain stem cells
self-renewal; Adult cell plasticity; Stem cell sources for tissue and genetic
engineering; New developments in iPSC generation and applications; Organoids
and Organs-on-a-chip; scaﬀolds and bioreactors for tissue engineering with stem
cells etc. Seminars include, but are not limited to: Stem cells and
immunomodulation; Cancer stem cells; Stem cells and fertility, neural and cardiac
regeneration, liver, kidney, pancreas, eye and ear regeneration etc.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość j. angielskiego, bierna i czynna

Sylabusy
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Zarządzanie zasobami przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.2A0.5cac67bd42436.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia terenowe: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych Polski i sposobów nimi zarządzania.

C2

Sytuacje konﬂiktowe między zwierzętami a człowiekiem

C3

Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz podstawowych gatunków ssaków i ptaków. Rozpoznawanie
śladów bytowania zwierząt w terenie.

C4

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz mini raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko

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

student objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia
organizmów

BIO_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

W2

student zna podstawy gospodarowania zasobami
naturalnymi

BIO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

W3

student posiada wiedzę niezbędną do rozpoznawania
roślin, zwierząt oraz podstawowej grupy minerałów
i skał

BIO_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

U1

Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu
informacji mających odniesienie do nauk biologicznych
BIO_K2_U08
z literatury naukowej, internetu, a szczególnie
dostępnej w masowych mediach

zaliczenie pisemne,
raport

U2

Student potraﬁ zaplanować i wykonać zadania
badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna
naukowego

BIO_K2_U05

raport

K1

Student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, podstawowymi dla
studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy

BIO_K2_K01

zaliczenie pisemne,
raport

K2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

BIO_K2_K04

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

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

ćwiczenia terenowe

40

przygotowanie raportu

16

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zasoby przyrodnicze Polski z uwzględnieniem ﬂory i fauny oraz, częściowo,
zasobów przyrody nieożywionej.

1.

W1, W2, W3, U1

2.

Sposoby zarządzania zasobami przyrodniczymi (różne rodzaje gospodarowania
oraz ochrony). Natura 2000 (założenia, zarządzanie, oceny oddziaływania na
środowisko, konﬂikty). Obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony
przyrody.

W1, W2

3.

Sytuacje konﬂiktowe między zwierzętami a człowiekiem.
Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt.

W1, W3

Ćwiczenia terenowe:
4.

Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt.
Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków zwierząt.
Rozpoznawanie śladów bytowania zwierząt w terenie (tropy, odchody, żerowanie).
Przygotowanie prezentacji przedstawionej podczas zajęć terenowych oraz raportu
dotyczącego oddziaływania potencjalnego przedsięwzięcia na środowisko (praca
zespołowa).

5.

W1, W2, W3, U1, K1

W1, W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przystąpienie do zaliczenia pisemnego tylko w przypadku złożenia i
zaliczenia raportu (minimum 50% punktów przyznanych za raport oraz
przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy).
Końcowe zaliczenie pisemne zawiera pytania otwarte i zamknięte
sprawdzające wiedzę z zagadnień prezentowanych na wykładach i w
czasie ćwiczeń terenowych. Używając właściwej terminologii student
potraﬁ opisać zasoby przyrodnicze Polski ze szczególnym uwzględnieniem
zwierząt i roślin naczyniowych, instytucje i procedury administracyjne
wykorzystywane w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, najważniejsze
zaliczenie pisemne zagrożenia dla różnorodności biologicznej, zasady wykonywania ocen
oddziaływania inwestycji na środowisko. Uzyskanie pozytywnej oceny z
kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie ze wszystkich
komponentów. Udział procentowy komponentów cząstkowych końcowego
zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak nieobecności, praca w grupie 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie pisemne - 65% Aktywne uczestnictwo
w zajęciach: za udział podczas wykładów będą przyznawane punkty.
Obecność na wykładach jest wskazana. Za aktywność podczas wykładów
oraz brak nieobecności będą przyznane punkty przez prowadzącego.
Przyznane punkty będą stanowiły 10% oceny końcowej
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia terenowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Czterodniowe zajęcia terenowe (w zależności od sytuacji z noclegiem na
miejscu lub z dojazdami w teren). Zajęcia będą polegały na opracowaniu
raportu dotyczącego oddziaływania potencjalnego przedsięwzięcia na
środowisko oraz przedstawienie prezentacji raportu. Prowadzący określi
rodzaj przedsięwzięcia i miejsce, w którym będzie prowadzona
inwentaryzacja przyrodnicza przez studentów. Praca będzie odbywać się
w kilkuosobowych grupach. Studenci będą mieli za zadanie
zidentyﬁkowanie najważniejszych w danym terenie roślin (gł.
naczyniowych) i zwierząt. W raporcie powinny znaleźć się rozdziały
dotyczące opisu terenu, charakterystyki zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego. Ponadto w raporcie powinny znaleźć się mapa z
naniesioną powierzchnią inwentaryzowaną, dokumentacja fotograﬁczna z
wizji terenowej. Każda grupa będzie miała wyznaczonego opiekuna
merytorycznego (jeden z prowadzących zajęcia), z którym będzie
raport, prezentacja konsultować zbiór danych i ich opracowanie. Pod koniec zajęć każda
grupa przedstawi wstępne wyniki w postaci prezentacji, które będą
omawiane na wspólnym spotkaniu końcowym. Szczegółowe kryteria
oceny raportu zostaną omówione podczas wykładów, tj. przed wyjazdem
terenowym. Zbiór danych będzie realizowany podczas pierwszych dwóch
dni, a przez kolejne dwa studenci opracowują zebrane informacje i
przedstawiają wstępne wyniki w postaci prezentacji w ostatni dzień. Za
raport zostaną przyznane punkty, które będą wliczane do oceny
końcowej. Złożenie raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego
jest obowiązkowe i stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia
pisemnego. Udział i zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania
raportu - punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy
poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego.
Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane
punkty będą stanowiły 5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do
prowadzącego jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.240.5ca756977ed12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 2, konwersatorium: 13

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi i prawnymi związanymi z rozwojem badań w obszarze nauk
przyrodniczych

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 normy etyczne eksperymentowania
na ludziach i zwierzętach, posiada wiedzę dotycząca
etyki środowiska i własności intelektualnej. Zapoznaje
się z problemami etycznymi dotyczącymi eutanazji,
zapłodnienia in vitro, zastosowania komórek
macierzystych oraz badań nad ludzkim genomem.
Poznaje normy etyczne dotyczące organizmów
transgenicznych, ksenotransplantacji, klonowania
ssaków czy ochrony gatunków.

BIO_K2_W02,
BIO_K2_W13

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie zdeﬁniować problemy etyczne oraz wskazać
wady i zalety związane z badaniami nad ludzkim
genomem, zapłodnieniem in vitro, stosowaniem
komórek macierzystych, eutanazją, klonowaniem
BIO_K2_U02,
ssaków, ksenotransplatacją, organizmami
BIO_K2_U05, BIO_K2_U08
transgenicznymi oraz ochrona gatunku. Zna
podstawowe normy etyczne badacza naukowego oraz
ochrony wartości intelektualnej. Student umie etycznie
postępować ze zwierzętami. Rozumie i stosuje normy
etyczne w pracy zawodowej

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Docenia znaczenie etycznego postępowania
ze zwierzętami, wykazuje odpowiedzialność w pracy
ze zwierzętami, wdraża i rozwija zasady etyki
zawodowej i środowiskowej. Potraﬁ przekazać etyczne
aspekty problemów związanych z naukami
biologicznymi.

BIO_K2_K05, BIO_K2_K07

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

2

konwersatorium

13

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt; tezy etyki; etyka
doświadczeń na zwierzętach; eutanazja zwierząt i człowieka; komórki macierzyste
- hodowla i jej klasyﬁkacja.

W1

2.

Konwersatorium: problemy etyczne związane z: hodowlą komórek i tkanek in vitro
- w tym komórek macierzystych- transplantacją, ksenotransplantacjami, inżynierią
genetyczną; organizmami transgenicznymi, badaniami nad ludzkim genomem,
gentechnologią, zapłodnieniem in vitro, bankami spermy, magazynowaniem
zarodków; etyczne aspekty klonowania człowieka; etyka ochrony gatunków,
przyrody, środowiska i własności intelektualnej; etyczne aspekty eutanazji
człowieka, klonowanie ssaków, ksenotransplantacje; etyka nauczyciela
akademickiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin, czas trwania 45 minut. egzamin zdany jeżeli student uzyska
51% punktów. Ocena końcowa z kursu Bioetyka będzie średnią
arytmetyczną ocen uzyskanych z konwersatorium i egzaminu

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

prezentacja, zaliczenie obecność, aktywność na zajęciach, pozytywnie zaliczona prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
obecność na konwersatoriach obowiązkowa

Sylabusy
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Genetyka populacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.240.5cb87993b95a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami współczesnej genetyki populacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

najważniejsze modele opisujące działanie
mechanizmów ewolucyjnych na skład genetyczny
populacji

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W05,
BIO_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

podstawy teoretyczne metod stosowanych
do wnioskowania o działaniu procesów ewolucyjnych
na podstawie zmienności sekwencji DNA

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W04,
BIO_K2_W06,
BIO_K2_W09,
BIO_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przewidzieć, w jaki sposób podstawowe procesy
ewolucyjne będą wpływały na skład genetyczny
populacji

BIO_K2_U01,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U07

egzamin pisemny

U2

interpretować wzorce zmienności genetycznej
w kontekście działania głównych mechanizmów
ewolucyjnych

BIO_K2_U01, BIO_K2_U07

egzamin pisemny

U3

czytać ze zrozumieniem i interpretować publikacje
wykorzystujące metody genetyki populacyjnej
do wnioskowania o procesach historycznych
i adaptacjach

BIO_K2_U02,
BIO_K2_U03, BIO_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość fundamentalnego znaczenia genetyki
populacyjnej dla współczesnej biologii ewolucyjnej

BIO_K2_K01

zaliczenie

K2

docenia znaczenie modeli genetyczno-populacyjnych
dla interpretacji danych genetycznych u człowieka
i innych organizmów, także w kontekście medycznym

BIO_K2_K08,
BIO_K2_K09, BIO_K2_K11

zaliczenie

K3

potraﬁ wyjaśnić niespecjalistom korzyści, jakie
wynikają ze zrozumienia genetyki populacyjnej

BIO_K2_K01,
BIO_K2_K02, BIO_K2_K12

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

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.

• zmienność genetyczna i jej pomiar
• prawo Hardy’ego-Weinberga
• sprzężenie i nierównowaga sprzężeń
• dryf genetyczny i jego konsekwencje
• koalescencja
• mutacje i teoria neutralna
• modele doboru naturalnego
• struktura genetyczna populacji i migracje
• interpretacja wzorców zmienności sekwencji DNA (wnioskowanie o historii
demograﬁcznej, wykrywanie adaptacji na poziomie molekularnym)
• genetyka populacyjna człowieka
• genetyka populacyjna w medycynie i ochronie zdrowia

W1, W2, U1, U2

2.

• dyskusja zagadnień poruszanych na wykładach wraz z przykładami, zadaniami
rachunkowymi i wyprowadzeniami najważniejszych wzorów
• omawianie publikacji prezentujących najważniejsze koncepcje genetyki
populacyjnej, oraz prac ilustrujących zastosowanie tych koncepcji w badaniach na
człowieku
• prezentacje studentów dotyczące zagadnień poruszanych na kursie, w oparciu o
publikacje

U3, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

• egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, • warunkiem zaliczenia
egzaminu będzie uzyskanie 50% + 1 poprawnych odpowiedzi, •
warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie zaliczenie konwersatorium

konwersatorium

zaliczenie

• zaliczenie konwersatorium będzie wymagało zdobycia określonej liczby
punktów, które będą przyznawane za aktywność, krótkie sprawdziany
pisemne oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Sylabusy
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Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
biologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlBIOS.280.5ca75697b1fb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z hormonalną regulacją procesów zachodzących w układzie rozrodczym samicy.

C2

Przekazanie wiedzy a zakresu hormonalnej regulacji funkcjonowania jajnika ssaków na różnych etapach rozwoju.

C3

Uświadomienie problemów rozrodczych wynikających z zaburzenia regulacji hormonalnej żeńskiego układu
rozrodczego.

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

hormonalne mechanizmy regulujące rozwój i czynność
żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia
płodowego, postnatalnego, dojrzewania i dojrzałości
płciowej, z uwzględnieniem cyklu płciowego, ciąży
i laktacji.

BIO_K2_W01,
BIO_K2_W03,
BIO_K2_W07,
BIO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Mechanizmy działania hormonów łączących się z receptorami błonowymi i
jądrowymi. Hormony podwzgórza i przysadki regulujące proces rozrodu, ich
synteza, działanie i regulacja uwalniania. Drogi syntezy steroidów płciowych i
struktury produkujące te hormony.

W1

2.

Rozwój żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego i postnatalnego.
Okres dojrzewania. Proces folikulogenezy z uwzględnieniem roli czynników
wzrostu, gonadotropin, syntezy i działania steroidów. Okres dojrzałości płciowej.
Hormonalna regulacja cyklicznej funkcji żeńskiego układu rozrodczego: cykliczne
zmiany na osi podwzgórze-przysadka-jajnik, dodatnie i ujemne sprzężenia
zwrotne, cykliczne zmiany w macicy, cykl menstruacyjny a cykl rujowy, sezonowy
rozród samic.

W1

3.

Ciąża: hormonalna regulacja procesu zapłodnienia i implantacji, matczyne
rozpoznanie ciąży, czynność ciążowego ciałka żółtego, synteza i rola hormonów
produkowanych w łożysku, jednostka płodowo-łożyskowa, poród. Laktacja:
hormonalna regulacja rozwoju gruczołów mlekowych w czasie ciąży i ich
czynności w okresie laktacji.

W1

4.

Okres starzenia się: zmiany w funkcji osi hormonalnej podwzgórze-przysadkajajnik, syndrom braku estrogenów, przedwczesne wygasanie czynności jajników.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z zaliczenia pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu "Fizjologia zwierząt"

Sylabusy

638 / 638

Załącznik nr 12 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Ecology and Evolution

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia Ecology and Evolution zaprojektowano dla kandydatów poszukujących specjalistycznego
wykształcenia z zakresu aktualnych zagadnień ekologicznych i ewolucyjnych. Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna
pracująca w międzynarodowym środowisku naukowym, przekazuje pogłębioną, stale aktualizowaną wiedzę teoretyczną i
aplikacyjną, kładąc nacisk na pracę w zespole, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz planowania badań
terenowych i eksperymentalnych. Unikatowy w skali kraju, interdyscyplinarny program studiów, zawiera dużą liczbę zajęć
praktycznych w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach. Student osiąga umiejętność wnikliwego rozumienia
zjawisk ekologicznych i zasad ewolucji oraz wstępuje na ścieżkę kariery odnoszącego sukcesy naukowca - potraﬁ
opublikować wyniki swoich badań w uznanych periodykach naukowych. Ponadto posiada adaptacyjne umiejętności
komunikacyjne oraz zdolność myślenia projektowego z praktycznym wykorzystaniem najnowszej wiedzy z obszaru biologii
środowiskowej i ewolucjonizmu.

Koncepcja kształcenia
Ogólnoakademicki charakter programu studiów Ecology and Evolution wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Wydziału Biologii, tworzących wspólnie nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy europejskie i
międzynarodowe oraz potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Równocześnie, prowadzone całkowicie w języku
angielskim studia II stopnia, poszerzają ofertę edukacyjną nie tylko dla zainteresowanych kandydatów z Polski ale przede
wszystkim z zagranicy, oferując kandydatom wysokie kwaliﬁkacje w ramach konkurencyjnej opłaty za studia. Program
studiów przewiduje praktyczne formy zajęć w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach i liczne zajęcia
terenowe, umożliwiające zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności praktycznych oraz właściwych postaw
prospołecznych i prośrodowiskowych. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry
dydaktycznej Instytutu Nauk o Środowisku i całego Wydziału Biologii. Kształcenie na kierunku Ecology and Evolution jest
odpowiedzią na zawarte w Strategii Rozwoju UJ założenia:
1. Integracja działalności Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych
2. Rozwój i optymalne wykorzystanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej UJ

Charakterystyka kierunku
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3. Najwyższa jakość nauczania
4. Internacjonalizacja i wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej na UJ
5. Wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej
6. Najwyższa jakość badań naukowych
7. Promowanie badań interdyscyplinarnych

Cele kształcenia
1. Uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji
2. Uzyskanie wiedzy o przebiegu i metodach badań procesów ewolucyjnych
3. Wykształcenie postaw proekologicznych i prośrodowiskowych
4. Nabycie umiejętności praktycznych przydatnych w pracy laboratoryjnej i terenowej
5. Nabycie umiejętności pracy w grupie
6. Nabycie umiejętności zdobywania grantów i funduszy od instytucji zewnętrznych oraz sporządzania sprawozdań i raportów
7. Nabycie umiejętności prowadzenia badań oraz przygotowywania artykułów i publikacji naukowych
8. Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zajmujących się ekologią
9. Przygotowanie do pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ﬁrmach konsultingowych
10. Przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia w kraju i zagranicą

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Zmiany zachodzące w środowisku, globalne zagrożenia ekologiczne oraz obserwowane procesy ewolucyjne stwarzają
konieczność kształcenia specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i ewolucji. Absolwenci
kierunku Ecology and evolution mogą pracować w krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych, redakcjach
czasopism i w nowych mediach przekazując wiedzę istotną dla zachowania środowiska przyrodniczego i rozumienia
zachodzących w środowisku procesów.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku Ecology and evolution posiada wiedzę i umiejętności konieczne do obiektywnego i zgodnego z
aktualnym stanem wiedzy działania na polu szeroko rozumianych problemów ekologicznych i środowiskowych. Posiada
również poszerzoną wiedzę dotyczącą przyczyn zmian ewolucyjnych oraz ich konsekwencji.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska i zasobów przyrody, m. in. są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bioindykacja skażeń
Biologia owadów socjalnych i ich pasożytów
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków
Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
Ekologia ewolucyjna mikroorganizmów
Ekologia gleby
Ekologia molekularna
Ekologia ssaków drapieżnych i kopytnych
Ekotoksykologia i ekologia stresu
Energetyka wzrostu i rozrodu
Ewolucja strategii życia organizmów
Ewolucyjne podstawy ekologii populacyjnej i ekosystemowej
Fizjologiczne i bioenergetyczne ograniczenia w funkcjonowaniu organizmów stałocieplnych w skrajnych warunkach
Genetyczne podłoże adaptacji
Genomika ekologiczna
Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
Stan środowiska wód płynących
Komunikacja węchowa i akustyczna u ssaków
Mikoryza, interakcje między roślinami i mikroorganizmami
Procesy dekompozycji materii organicznej w ekosystemach z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń przemysłowych
Rozmieszczenie i liczebność awifauny
Rozwój termoregulacji gryzoni i ptaków łownych
Społeczne aspekty zarządzania zasobami naturalnymi
Systematyka, ekologia i biologia glonów, orzęsków i owadów wodnych
Świadomość społeczna dotycząca problemów ochrony przyrody
Zachowanie się i biologia organizmów na tle środowiska
Zmienność geograﬁczna metabolizmu

Związek badań naukowych z dydaktyką
Nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty w ramach kierunku Ecology and evolution posiadają uznany w świecie
dorobek naukowy. Duża część badań realizowanych przez pracowników Instytutu Nauk o Środowisku dotyczy ekologii
gatunków i biocenoz oraz zagadnień związanych z ewolucją molekularną. Pracownicy Instytutu uzyskują ﬁnansowanie
projektów i badań z instytucji zewnętrznych. W projektach uczestniczą studenci Ecology and evolution realizując swoje prace
magisterskie. Aktywnemu udziałowi studentów w pracach badawczych, sprzyja struktura organizacyjna Instytutu, który
składa się z zespołów badawczych łatwo dostosowujących się do zadań realizowanych w ramach projektów i grantów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych i nowoczesnych salach i laboratoriach Wydziału Biologii mieszczącego się w
całości w nowych budynkach III Kampusu UJ. Do dyspozycji studentów są: sale wykładowe (od 30 do 400 miejsc), sale
seminaryjne (od 15 do 20 miejsc), sale ćwiczeniowe z 15-20 stanowiskami pracy. Studenci mogą korzystać z dwóch pracowni
komputerowych i pracowni mikroskopowej. Swoje badania studenci mogą prowadzić w pracowniach i laboratoriach
naukowych takich jak: ekologii mikroorganizmów wodnych, ekochemii i ekotoksykologii, ekologii molekularnej, ekologii
termalnej i innych dostępnych w INoŚ, IZiBB i IB. Ponadto, na terenie wydziału znajduje się doskonale wyposażona Biblioteka
Nauk Przyrodniczych i czytelnia, w której dostępnych jest około 119 tyś. woluminów druków zwartych i ciągłych, książek i

Nauka, badania, infrastruktura
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czasopism z zakresu ekologii, ewolucji i zagadnień pokrewnych. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w terenowych
stacjach naukowych w Ochotnicy Górnej i Łazach.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano
73 ECTS (Seminar - 6 ECTS, Master Project - 35 ECTS, przedmioty fakultatywne w języku angielskim - 32 ECTS).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

116

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

73

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: 1121

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
n/d

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

Program
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ekosystemów i przebiegiem procesów ewolucyjnych, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne
w laboratorium lub w terenie.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EEV_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w
oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin

P7U_W

EEV_K2_W02

Absolwent zna i rozumie metodologię nauk biologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z
wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

P7S_WG

EEV_K2_W03

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu nauk biologicznych niezbędne dla
rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku.

P7S_WG

EEV_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych
specjalności nauk biologicznych, dzięki którym dostrzega związki i zależności na
różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

P7S_WG

EEV_K2_W05

Absolwent zna i rozumie aktualne i nowe globalne zagrożenia środowiska
przyrodniczego

P7U_W, P7S_WK

EEV_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony zależności i mechanizmy ewolucji

P7S_WG

EEV_K2_W07

Absolwent zna i rozumie aktualne i istotne osiągnięcia naukowe oraz trendy
rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej

P7S_WG,
P7S_WK

EEV_K2_W08

Absolwent zna i rozumie podstawowe i zaawansowane metody modelowania
przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych,
statystycznych oraz informatycznych,

P7U_W, P7S_WG

EEV_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zasady planowania badań, weryﬁkowania hipotez
badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii
molekularnej

P7U_W

EEV_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące sposobów pozyskiwania oraz rozliczania
projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych

P7U_W

EEV_K2_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii

P7U_W

EEV_K2_W12

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P7U_W

EEV_K2_W13

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii

P7U_W

EEV_K2_W14

Absolwent zna i rozumie dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie
nowych kierunków i dyscyplin badawczych

P7S_WG,
P7S_WK

Kod

Treść

PRK

EEV_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe
dla różnych dziedzin ekologii

P7S_UW

EEV_K2_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych
źródeł w języku angielskim

P7S_UW, P7S_UK

EEV_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią ekologiczną i
biologiczną w języku angielskim

P7S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EEV_K2_U04

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować i selekcjonować informację, zwłaszcza ze
źródeł elektronicznych

P7U_U, P7S_UW

EEV_K2_U05

Absolwent potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod
kierunkiem opiekuna naukowego

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

EEV_K2_U06

Absolwent potraﬁ stosować zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki
numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach
pokrewnych

P7U_U, P7S_UW

EEV_K2_U07

Absolwent potraﬁ wykorzystać wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

P7S_UW

EEV_K2_U08

Absolwent potraﬁ poprawnie formułować wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane
empiryczne

P7U_U, P7S_UW

EEV_K2_U09

Absolwent potraﬁ przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych
środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

P7U_U, P7S_UK

EEV_K2_U10

Absolwent potraﬁ napisać pracę badawczą w języku angielskim prezentującej własne
badania i odkrycia naukowe

P7U_U, P7S_UK

EEV_K2_U11

Absolwent potraﬁ swobodnie komunikować się w języku angielskim i wygłosić
wystąpienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i
dziedzin pokrewnych

P7S_UK

EEV_K2_U12

Absolwent potraﬁ wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk
biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

EEV_K2_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

P7S_UO, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EEV_K2_K01

Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, potraﬁ planować
prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

P7S_KO, P7S_KR

EEV_K2_K02

Absolwent jest gotów do wysłuchania, zaakceptowania lub odrzucenia zdania innych
członków zespołu

P7U_K, P7S_KK

EEV_K2_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji
wskazanego przez siebie i innych zadania

P7S_KR

EEV_K2_K04

Absolwent jest gotów do identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

P7S_KO, P7S_KR

EEV_K2_K05

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnej oceny zagrożeń wynikających ze
stosowanych technik badawczych oraz tworzenia warunków bezpiecznej pracy z
uwzględnieniem zasad ergonomii

P7U_K, P7S_KR

EEV_K2_K06

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
uwzgledniających zasady zrównoważonego rozwoju

P7S_KO

EEV_K2_K07

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

P7U_K

EEV_K2_K08

Absolwent jest gotów do samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy

P7U_K

EEV_K2_K09

Absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady
ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

P7S_KR, P7U_K

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EEV_K2_K10

Absolwent jest gotów do korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz
posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych

P7U_K, P7S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Warunkiem zrealizowania programu studiów jest zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z poniższej listy,
za co najmniej 120 punktów ECTS. Przedmiotami fakultatywnymi mogą być także inne przedmioty oferowane na Wydziale
Biologii, a po uzyskaniu zgody Kierownika studiów również z innych Wydziałów UJ.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Experimental design, data analysis and presentation

80

-

brak
zaliczenia

O

Evolution

140

11,0

egzamin

O

Practical aspects of environmental conservation - part 1

42

3,0

egzamin

O

Progress in ecology and evolution

30

2,0

zaliczenie

O

BHK, Health and Safety

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grant writing in environmental studies

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Molecular Ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Protozoology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practice in Environmental Sciences

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Baltic Sea Region – Nature and Man

30

3,0

egzamin

Introduction to R

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Population size and dispersal estimation with mark-recapture

42

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

Lektorat z języka obcego (Foreign language)

O

Student realizuje jeden przedmiot. W ramach lektoratu z języka obcego student może wybrać inny język obcy niż
angielski.
English for Biological Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Biological Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Behavioural Ecology

60

5,0

egzamin

Ecosystem ecology

36

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ecosystem ecology - practice

54

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Experimental design, data analysis and presentation

15

9,0

egzamin

Methods of secondary data analysis on society and environment

40

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Practical aspects of environmental conservation - part 2

23

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminar

30

2,0

zaliczenie

Social and economic aspects of nature conservation

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Master Project in ecology and evolution

15

5,0

zaliczenie

Przedmiot

O

O

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

O
O

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Climate Change

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethical aspects of genetic and cell manipulations

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian
model system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology-ﬁeld course

120

10,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego (Foreign language)

O

Student realizuje jeden przedmiot. W ramach lektoratu z języka obcego student może wybrać inny język obcy niż
angielski.
English for Biological Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Biological Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

10,0

zaliczenie

Semestr 3
Przedmiot
Master Project in ecology and evolution

Plany studiów

O
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Przedmiot
Seminar

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O
O

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grant writing in environmental studies

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Molecular Ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Population size and dispersal estimation with mark-recapture

42

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Protozoology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practice in Environmental Sciences

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Baltic Sea Region – Nature and Man

30

3,0

egzamin

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Master Project in ecology and evolution

60

20,0

zaliczenie

O

Seminar

30

2,0

zaliczenie

O

F

Semestr 4
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Climate Change

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethical aspects of genetic and cell manipulations

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian
model system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology-ﬁeld course

120

10,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Experimental design, data analysis and presentation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.230.5cac67baddc61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład z elementami konwersatorium: 50

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie opisanych w następnych punktach efektów kształcenia studentów

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

• The student understands basics of scientiﬁc
methodology (concepts of research program,
paradigm, hypothesis, falsiﬁcation, and the scheme of
empirical hypothesis testing) and limitations of
scientiﬁc methodology (hypothetical status of
scientiﬁc theories, limitations to generality of
inferences and to inferences concerning causal
mechanisms); • understands at a base level
theoretical background of statistical methods typically
applied in biological sciences, especially the methods
based on the General Linear Model and the Least
Squares estimation (methods of regression analysis
and correlation, analysis of variance and covariance);
distinguishes types of factors in experimental/quasiexperimental designs (manipulative vs. classiﬁcation,
ﬁxed vs. random) and types of experimental
structures (factorial vs. hierarchical).

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W08,
EEV_K2_W09,
EEV_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U05,
EEV_K2_U06,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can: • prepare a description of complete
research project; • design a proper multi-factor
experiment or a quasi-experimental scheme of ﬁeld
observations that will allow legitimate tests of
hypotheses in a given research problem; • describe
statistical models (in the form of the Linear Model) and
indicate proper ways of testing hypotheses concerning
eﬀects included in the models for a given complex
experimental or quasi-experimental design, including
both factorial and hierarchical structures and both
ﬁxed and random factors; • eﬀectively use
a spreadsheet program (e.g. Excel) to prepare wellorganized databases; • eﬀectively use statistical
software packages (such as Statistica, SAS, R or other
comparable programs) to perform statistical analyses
for the above mentioned models, and critically
interpret results of the analyses; • eﬀectively present
results of empirical research in the form of a written
report and an oral presentation assisted by
multimedia tools.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• The student eﬀectively collaborates with other
students in designing experiments, analyzing results,
and preparing written reports and oral presentations;
• complies with methodological requirements in
designing research plans and interpreting results of
empirical studies; • accepts the importance of
research results presentation in scientiﬁc activity.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

wykład z elementami konwersatorium

50

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie raportu

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
64

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Lectures/conversations:
• elements of the methodology of science: research program, paradigm,
hypothesis, falsiﬁcation, the scheme of empirical hypothesis testing, limitations of
scientiﬁc methodology;
• elements of the sociology of science and mechanisms of ﬁnancing: the
exchange of scientiﬁc information, evaluation of the achievements of scholars and
research projects, the main mechanisms of ﬁnancing scientiﬁc research in Poland,
a scheme of a typical grant application (such as submitted to the National Science
W1, K1
Centre), a scheme of report from empirical research published in a scientiﬁc
journal;
• repetition of the basics of statistical methods;
• advanced methods of statistical analysis of experimental data: theoretical basis
of the least-squares estimation, analysis of regression and correlation, analysis of
variance and covariance, and the General Linear Model; ﬁxed, random, and mixed
models of ANOVA and ANCOVA; factorial, hierarchical, repeated measures, and
combined designs; multiple comparisons (a priori and a posteriori tests).

2.

Practical classes and individual work:
• applications of Excel and statistical software packages (primarily R);
• work on projects deﬁned by instructor:
- analysis of methodological errors in case studies;
- deﬁning proper statistical models for complex experimental designs, identifying
types of the factors and model structures, and proper error terms for hypothesis
testing;
- planning the scheme of an experiment or ﬁeld data collection for a given
research problem and logistical limitations;
• work on students' own projects (these can be real projects planned for MSc
theses or hypothetical "dummy" projects created for the purpose of the course):
- individual presentation of preliminary proposal and analysis of its scientiﬁc value
and methodological correctness;
- team preparation and presentation of a complete research proposal and grant
application;
- critical review of the research proposal;
- complete statistical analysis of hypothetical results "obtained" in the project
(results are generated by the instructor);
- research report: preparation of a written report from the hypothetical project, in
such a form as required by scientiﬁc journals for manuscript submissions;
- research report: oral presentation of results from the hypothetical project in a
form suitable for a typical conference (support with computer-based slides);
- critical review of the written and oral presentations of research report.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

- accepted reports from individual homework; - >40% points in quizzes
performed during practical classes. The ﬁnal score for practical classes is
pass/fail.

wykład z elementami
konwersatorium

• Active participation in discussions; • Accepted individual and group work
(research project, report, and presentation);

Sylabusy
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Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Active participation in discussions; • Accepted individual and group
work (research project, report, and presentation); • Final exam
consisting of two parts: - theoretical (paper-based): a test checking
theoretical knowledge and designing a plan of an experiment or a
scheme of ﬁeld-data collection that solves a given research problem
within given logistical limitations, and proposing an adequate
statistical model for the design; - practical (computer-based):
performing complete data analysis for a given problem and a set of
empirical results; - conditions of passing the ﬁnal exam: >40% points
from each of the two parts of the exam; • Condition of getting the
credit for the entire course: > 50% points for the weighted mean
score from the quizzes performed on practical classes and the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
knowledge of basic statistical methods, such as required in level I biology curriculum;
ability to eﬀectively use a computer with Windows OS and basic oﬃce software (Word, Excel, PowerPoint)
ability to use basic functions of the R language and RStudio environment, in a scope such as described in the elective
course of “Introduction to R” (course number WB.INS-53). Students who do not meet the requirement are obliged to
take the course before or together with the “Experimental design… “ course.
Participation in lectures is obligatory

Sylabusy
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Evolution
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.210.5cac67badc2a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 67, ćwiczenia: 73

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Provide students with an in-depth overview of contemporary evolutionary biology

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

• know facts supporting the theory of organic
evolution • are acquainted with the history of life on
earth

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

• understand methodolological framework used to
study the evolutionary processes • know basic
mathematical models applicable to study the
mechanisms of evolution

EEV_K2_W08

egzamin pisemny

W3

• understand the central role of natural selection as
the only mechanism producing adaptations

EEV_K2_W06

egzamin pisemny

W4

• understand the role of evolutionary theory as the
unifying theory in biology

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• are able to use simple mathematical models to
develop an understanding of the evolutionary
processes

EEV_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

• can present convincing evidence supporting the
theory of evolution

EEV_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

• are able use the existing resources to collect and
summarize the state-of-the-art information about
a particular problem within the ﬁeld of evolutionary
biology

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

• can present results of an empirical research in
a clearly written, evidence-based report, and discuss
the relevance of the results for the ﬁeld

EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• accept the role of the theory of evolution in
explaining the diversity and history of life • appreciate
and are able to communicate to non-scientiﬁc
community the need for using empirical evidence to
evaluate hypotheses regarding the basis of natural
processes • can eﬀectively cooperate with other
students in planning and conducting experiments
relevant to the ﬁeld of evolutionary biology

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

67

ćwiczenia

73

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do zajęć

40

projektowanie

3

konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
275

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Evolution and methodology of science; life cycle and evolution; plan of the course

W1, W2, U2

2.

Variation; mating systems; evolutionary consequences of ﬁnite population size;
mutation; selection and adaptation; interactions between mutation, selection and
W3, W4, U1, U3
drift; structured populations; molecular evolution and variation; evolution of genes
and genomes; experimental evolution; human population genetics

3.

The evolution of sex; genomic conﬂicts; life histories and sex allocation; sexual
selection; kin selection; conﬂict and cooperation; optimizing and non-optimizing
evolution

W1, W2, U4, K1

4.

germ line determination and gametogenesis, early development of model
organisms, molecular mechanisms of developmental processes, evolution of
developmental programs

W1

5.

nature of species in sexual and asexual organisms; evolution of reproductive
isolation; the role of ecological and geographic isolation in speciation; genetics
and genomics of speciation; rates of speciation and factors aﬀecting them

W2, W3, U2

6.

origin of life-theories and experiments; oldest traces of life on Earth; mass
extinctions in Precambrian and Phanerozoic; most characteristic groups of fossils
in Phanerozoic and their palaeoecological and biostratigraphical signiﬁcance

W1

7.

Students will choose a speciﬁc subject from a text promoting Intelligent Project
and prepare a presentation or poster debunking its arguments.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Conditions of passing the ﬁnal exam: The pass threshold will be 50%
and the grading scale will be as follows: (%) Grade - < 50%: 2.0 - >
50%: 3.0 - > 58%: 3.5 - > 66%: 4.0 - > 74%: 4.5 - > 82%: 5.0
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Before each subunit students will write a test checking their
knowledge and understanding of the subunit contents. Results are
not taken into account for the ﬁnal grade. According to individual
answers, additional reading and/or tutoring will be recommended to
some students; if the total number of students allows, one group will
start with basics of a given subunit, to give student the opportunity
to start from a lower level. Students cannot skip more than 6 hours
of classes (10 if the absence is formally justiﬁed for all hours).
Accumulation of some number of points on tests performed at
exercise classes is also required to pass the practical classes. Only
after completing and passing the practicals the students can sit to
the exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Completed course of basic genetics

Sylabusy
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Practical aspects of environmental conservation - part 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.210.5cac67badf3bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie różnych aspektów związanych z ochroną zasobów przyrodniczych, w tym przepisów prawnych
obowiązujących w Polsce i na świecie

C2

Poznanie sposobów zarządzania zasobami przyrodniczymi, metod rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych
powodowanych przez dziko żyjące zwierzęta

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 i potraﬁ opisać zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego

EEV_K2_W03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

student tłumaczy zależności między-gatunkowe
w zależności od zróżnicowanych warunków
środowiskowych (w tym wpływu człowieka)

EEV_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

student opisuje metody służące do kompensacji szkód
wyrządzanych przez gatunki zwierząt objęte ochroną
prawną

EEV_K2_W14

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji

EEV_K2_U04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

EEV_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

student umie przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

EEV_K2_U09

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student inspiruje i organizuje proces uczenia się
innych osób

EEV_K2_K07

esej, prezentacja

K2

student umie pracować w zespole przyjmując różne
role

EEV_K2_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- ochrona przyrody – historia, przepisy prawne w Polsce i na świecie,
- ekologia miejska – podstawowe zagadnienia,
- badania terenowe dziko żyjących zwierząt,
- zagrożenia dla środowiska przyrodniczego,
- jak przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i przygotować raport o
oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko,
- metody ochrony zagrożonych gatunków,
- sposoby gospodarowania zagrożonymi gatunkami,
- rozwiązywanie sytuacji konﬂiktowych z dziko żyjącymi zwierzętami,
- gatunki obce, gatunki obce inwazyjne

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne z zakresu wykładów, prezentacji indywidualnych i
forum dyskusyjnego, składający się z dwóch części: pierwsza w postaci
zamkniętych pytań i/oraz pytań do uzupełnienia, część druga w postaci
krótkiego eseju na wybrane dwa tematy z zaproponowanych czterech.
Stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach, student opisuje
co najmniej trzy zagrożenia, w tym antropogeniczne, dla środowiska
przyrodniczego; opisuje co najmniej dwie metody służące do
kompensacji szkód wyrządzanych przez gatunki chronione (na
podstawie uzyskanych informacji podczas wykładów); opisuje co
najmniej cztery przykłady sytuacji konﬂiktowych z dziko żyjącymi
zwierzętami; potraﬁ wymienić najważniejsze akty prawne związane z
ochroną przyrody obowiązujące w Polsce i na świecie. Udział procentowy
komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia: 1) czynne
uczestnictwo, brak nieobecności, praca w grupie - 10%; 2) indywidualna
prezentacja - 15%; 3) forum dyskusyjne - 10%; 4) zaliczenie pisemne 65%. Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia
prezentacji indywidualnej i forum dyskusyjnego. Należy uzyskać
minimum 50% punktów przyznanych za oba zaliczenia. Warunkiem
zaliczenia z całości kursu jest: - obecność podczas zajęć
konwersatoryjnych; zaliczenie indywidualnej prezentacji; zaliczenie
forum dyskusyjnego; przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy
uczestników grupy; uzyskanie co najmniej 50% łącznie ze wszystkich
komponentów Obecność na wykładach jest wskazana. Za aktywność
podczas wykładów oraz brak nieobecności będą przyznane punkty przez
prowadzącego, wliczane do oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
esej, prezentacja

Zaliczenie prezentacji indywidualnej - analiza zadanego tematu przez
prowadzącego – wyszukiwanie i analiza literatury (co najmniej 10
artykułów naukowych), przedstawienie podsumowania w postaci
streszczenia i prezentacji multimedialnej (15-20 min). Zaliczenie z zajęć
jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu pisemnego z modułu.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie forum
dyskusyjnego – uczestnicy kursu zostaną podzieleni na dwie grupy,
które będą miały dokonać analizy tego samego zadanego tematu. Każda
z grup będzie musiała zaprezentować przeciwstawną analizę, do której
stosując odpowiednią argumentację będzie próbowała przekonać drugą
grupę. Praca będzie polegała na wyszukaniu odpowiedniej literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych), przygotowaniu i wygłoszeniu
prezentacji i streszczenia oraz zastosowaniu odpowiedniej argumentacji
i umiejętności w prowadzeniu dyskusji - zaliczenie konieczne do
przystąpienia do egzaminu pisemnego z modułu. Obecność na zajęciach
jest obowiązkowa. Udział i zaangażowanie w pracy grupowej (dotyczy
forum dyskusyjnego) -punkty będą przyznawane przez innych
uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety
przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę
przyznanych punktów. Przyznane punkty będą wliczane do oceny
końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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Progress in ecology and evolution
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.210.5cac67bae0c35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza, umiejętności: • Zrozumienie metodologii stosowanej w naukach biologicznych • Zastosowanie
podstawowych ekologicznych i ewolucyjnych zasad do aktualnych problemów • Zrozumienie teoretycznych ram
dla metod stosowanych w naukach biologicznych

C2

Umiejętności praktyczne: • Integrowanie wiedzy zebranej z interdyscyplinarnych źródeł w celu rozwiązywania
problemów badawczych • Ocena danych i wyników przy użyciu 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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student zna zakres badań wchodzących w program
badawczy ekologii i biologii ewolucyjnej.

W1

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W07,
EEV_K2_W14

zaliczenie

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04

zaliczenie

EEV_K2_K07,
EEV_K2_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
wybrać odpowiedni zakres wiedzy biologicznej
niezbędnej do badań z zakresu ekologii i biologii
ewolucyjnej.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student posiada umiejętność dyskusji na temat
najnowszych badań z zakresu ekologii i biologii
ewolucyjnej.

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

18

konsultacje

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.

Najnowsze badania z zakresu ekologii i biologii ewolucyjnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i udział w dyskusji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Ecology of fungi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67bae51d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 6, seminarium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs dostarczy podstawowych informacji na temat ogólnej biologii grzybów i ich sposobu życia. W
przeciwieństwie do podstawowych kursów mikologicznych, które są obowiązkowe dla studentów, nie będzie
koncentrować się na taksonomii grzybów, ale raczej na zrozumieniu różnorodnych strategii, które stanowią
podstawę funkcjonowania ekosystemu.

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

znajomość charakterystyki poszczególnych grup
grzybów oraz ich znaczenia w środowisku,
podstawowych technik badawczych ekologii grzybów;
znaczenia grzybów w wybranych siedliskach oraz
powiązań z innymi organizmami

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnianie i charakterystyka grup grzybów;
przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych
siedliskach; umiejętność izolacji grzybów i utrzymania
kultur mikroorganizmów, oceny tolerancji i oporności
grzybów względem czynników abiotycznych;
umiejętność zademonstrowania i opisu zjawiska
sukcesji na odchodach oraz na żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność do samodzielnego wykonywania
powierzonych zadań, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania przy prowadzonych
eksperymentach, świadomość pozytywnego
i negatywnego wpływu grzybów na człowieka
i środowisko.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

6

seminarium

4

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

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 zagadnień związanych z ekologią grzybów endoﬁtowych,
saprobowych i pasożytniczych, z występowaniem grzybów, możliwością
wykorzystania ich w różnorodnych badaniach naukowych oraz ich wpływu na
człowieka, poznanie metod hodowli laboratoryjnych różnych grup grzybów jak
również metod oceny liczebności zarodników grzybów w powietrzu wewnątrz i na
zewnątrz budynków, zagadnienia związane z sukcesją grzybów na różnego typu
podłożach, problem toksyn grzybowych oraz związki grzybów ze zwierzętami
(zwłaszcza owadami).

W1, U1, K1

2.

Prezentacje wybranych prac naukowych dotyczących zagadnienia
przedstawionego w czasie wykładu, dyskusja.

W1, K1

3.

Izolacja i hodowla grzybów, badania konkurencji mikroorganizmów, metody oceny
tolerancji i oporności na metale ciężkie; hodowla grzybów na ekskrementach,
drewnie i żywności, endoﬁty roślinne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz seminarium. Ustny lub pisemny
egzamin - uzyskanie co najmniej 50% punktów.

ćwiczenia

wyniki badań, prezentacja

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

seminarium

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Grant writing in environmental studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67bae6b13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Osoba która ukończyła kurs będzie przygotowana do samodzielnego lub zespołowego pisania prostych projektów
badawczych i projektów poświęconych ochronie przyrody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe aspekty przygotowania
projektu od etapu pomysłu do wypełnienia aplikacji.

EEV_K2_W09,
EEV_K2_W10

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować krótki projekt zgodnie
z regułami danej agencji ﬁnansującej.

EEV_K2_U05

projekt

U2

Student potraﬁ zaprezentować swój projekt przed
publicznością

EEV_K2_U09

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w konstruktywny sposób ocenia projekty
innych uczestników i wyciąga wnioski z uwag które
sam otrzymuje.

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02

projekt

K2

Student rozumie konieczność trzymania się ram
wyznaczonych przez formularze aplikacji i istotność
dotrzymywania terminów.

EEV_K2_K01

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie projektu

15

przygotowanie ekspertyzy

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ogólny plan zajęć:
1. Wprowadzenie. Agencje ﬁnansujące badania środowiskowe i programy ochrony
przyrody w Polsce i na świecie
2. Struktura projektu
3. Określenie celu projektu
4. Plan projektu, opis metodologii badawczej/działań ochroniarskich
5. Budżet
6. Spodziewane efekty i ich znaczenie dla społeczeństwa
7. Streszczenie
8. Zarządzanie projektem i sprawozdawanie wyników
9. Prezentacja projektu przed komisją konkursową
10. Recenzowanie i poprawa projektu
Treści kursu:
1. Pozaﬁnansowe zalety pisania projektu. Przegląd Polskich i zagranicznych
agencji ﬁnansujących działania dotyczące środowiska naturalnego. 2. Curriculum
vitae aplikanta. Typowa struktura projektu naukowego opartego o hipotezy
badawcze i projektu ukierunkowanego na ochronę przyrody. 3. Od pytania do
hipotezy badawczej. Falsyﬁkowalność hipotez. Od problemów środowiskowych do
projektu działań ochronnych. 4. Jak zaplanować badania/czynności ochronne,
znaleźć właściwą metodykę/narzędzia. Aspekty etyczne. Wymagane załączniki. 5.
Elementy budżetu, wyliczanie kosztów osobowych, aparatury, środków
nietrwałych i innych, w tym kosztów pośrednich. Uzasadnienie budżetu. 6.
Spodziewane efekty projektu, w tym jego szersze implikacje. Propagowanie
wyników projektu. 7. Pisanie streszczenia. 8. Realizacja projektu – zarządzanie
czasem, współpraca, reakcja na niespodziewane okoliczności. Sprawozdawanie
wyników projektu. 9. Prezentacja projektu przed komisją konkursową, odpowiedzi
na pytania. 10. Pisanie recenzji projektu. Wykorzystanie komentarzy z recenzji do
poprawienia własnej aplikacji. Kryteria oceny projektu.
Materiały dydaktyczne obejmują formularze projektów, instrukcje dla aplikantów i
kryteria oceny wniosków oraz przykłady projektów które uzyskały ﬁnansowanie.

1.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Minimalne wymagania do zaliczenia: obecność przynajmniej na 24h zajęć
i ukończone zadania domowe. Skala oceny końcowej (5 do 2 i
odpowiadające im A – F): 2.0 (F): Student nie spełnił minimalnych
wymagań 3.0 (E): Zadania domowe oddane po terminie 3.5 (D): Zadania
projekt, prezentacja domowe oddane na czas, poważne błędy formalne 4.0 (C): Zadania
domowe oddane na czas, nieliczne błędy formalne 4.5 (B): Zadania
domowe oddane na czas i bez błędów formalnych 5.0 (A): Zadania
domowe oddane na czas i bez błędów formalnych. Wysoka aktywność w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67bb12807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość interakcji pomiędzy organizmami symbiotycznymi i ich gospodarzami oraz możliwość zastosowania
tej wiedzy w biologicznej ochronie upraw.

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

Mechanizmy prowadzące od symbiozy
do patogenności organizmów względem zwierząt
bezkręgowych; koewolucję pasożytów i ich
gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję
gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach
ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu
zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu
widzenia ekonomicznego.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05,
EEV_K2_W06,
EEV_K2_W09,
EEV_K2_W14

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U05,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K07,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt
w biologii danego gatunku oraz jej role
w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę
stosowania biologicznej ochrony roślin nad
chemicznymi środkami (pestycydami).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych
środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako
tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska
sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych,
niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

konwersatorium

10

wykład

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie raportu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii
czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.
Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze
szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona
gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne
gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt.
Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy
używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia
ekonomicznego.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie zależności infekcyjności nicieni owadobójczych oraz grzybów
oraz nicieni ślimakobójczych.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy
pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt
bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej
ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych
(pestycydów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

wykład

egzamin pisemny

Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67bae84fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami biogeograﬁi odnoszącymi się do obszarów
wyspowych w znaczeniu geograﬁcznym jak i ekologicznym. Zrozumienie przez niego działanie głównych
czynników ekologicznych i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym
wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe.
Poznanie głównych sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości
dyspersji organizmów. Zapoznanie się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji
międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumienie podstaw ewolucyjnych takich zjawisk jak karłowatość,
gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które
stanowią przykłady tych procesów.

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

główne zagadnienia biogeograﬁi. Rozumie działanie
głównych czynników ekologicznych
i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp
kontynentalnych i oceanicznych, w korelacje
obszarowo-gatunkowe. Zna główne sposoby dyspersji
pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich
wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zna
metody biogeograﬁi opisowej i analitycznej. Rozumie
podstawy ewolucyjne głównych zjawisk mających
miejsce na wyspach.

EEV_K2_W06,
EEV_K2_W14

zaliczenie pisemne

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03

zaliczenie pisemne

EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać specjalistyczną z zakresu biogeograﬁi
wysp wiedzę konieczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich
wniosków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania istotności posiadanej wiedzy z zakresu
rozmieszczenia organizmów na wyspach w celu
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych
i społecznych; dostrzega, na czym polega rzetelność
w prowadzeniu badań z wykorzystaniem poznanych
metod analitycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Deﬁnicja i zakres biogeograﬁi; biogeograﬁa ekologiczna i historyczna, opisowa i
analityczna, ﬁtogeograﬁa i zoogeograﬁa; biogeograﬁa wysp, zakres i metody
analityczne; deﬁnicja wyspy z punktu widzenia ekologicznego i geograﬁcznego;
różne rodzaje wysp, kontynentalne (przykłady), rafowe (przykłady), wulkaniczne
(przykłady), inne (przykłady), sztuczne; wyspy jeziorne, powstawanie wysp; zarysy
tektoniki płyt i dryfu kontynentów; historia geologiczna wybranych wysp
(Madagaskar, Nowa Zelandia, Hawaje); wulkanizm na wyspach; powstawanie raf
koralowych; zasoby wodne; początkowe badania nad biogeograﬁą wysp: Darwin
na Galapagos, Wallace na Molikach; teoria biogeograﬁi wysp Wilsona i
MacArthura; krzywe imigracji i ekstynkcji, efekt celu, efekt ratunkowy, kładki,
równowaga faunistyczna; sposoby dyspersji na wyspy, pokonywanie barier
długodystansowych; procesy imigracji, biochoria i hydrochoria, przykłady; udział
człowieka w dyspersji; ekologia wysp, nasycenie siedliskowe; wymiana
gatunkowa, konkurencja o niszę ekologiczną, konkurencyjne wypieranie; proces
relaksacji; obecne i dawne wymieranie, przegląd form wymarłych; specjacja na
wyspach, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, radiacja adaptacyjna,
przystosowania ﬁzjologiczne i behawioralne; formy olbrzymie i karłowate,
brachypteryczność, dobór naturalny, podstawy ewolucyjne, różne hipotezy,
W1, U1, K1
przykłady (ssaki, ptaki, bezkręgowce); przykład zięb Darwina. metody mierzenia
różnorodności ekologicznej; bioróżnorodność na wyspach, miary i wskaźniki
różnorodności; zależność od obszaru i odległości od kontynentu; ubóstwo
biotyczne wysp, endemity na wyspach, przykłady paleo i neoendemitów; przegląd
najbardziej interesujących wysp wulkanicznych: Galapagos,Święta Helena,
Reunion i Mauritius; geograﬁa, położenie, fauna i ﬂora; przykład wysp Świętego
Tomasza i Książęcej jako naturalnych laboratoriów; przegląd najbardziej
interesujących wysp dryfowych (Nowa Kaledonia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia),
wyspy koralowe Pacyﬁku, Korsyka i inne wyspy akwenu Morza Śródziemnego,
geograﬁa i historia w Plejstocenie; ﬂora i fauna; biogeograﬁa wysp na obszarach
kontynentalnych, obszary górskie, wymieranie, kolonizacje; wyspy ekologiczne,
dyspersja długodystansowa nad obszarami lądowymi niezdatnymi do
zamieszkania; dyspersja przez korytarze ekologiczne; powolna penetracja;
przykład gór stołowych obszaru Pantepuy; wyspy w badaniach ﬁlogeograﬁcznych;
metody analityczne omówione na konkretnych przykładach; ochrona środowisk
wyspowych; obszary priorytetowe, hotspoty bioróżnorodności; zagrożenie
gatunkami egzotycznymi i działalności człowieka; akty prawne, niektóre
szczególnie interesujące wyspy z punktu widzenia ochrony środowiska.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane
uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych
zaliczenie pisemne
od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu
związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka angielskiego, obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Molecular Ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67bae9c91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technikami molekularnymi (głównie technikami badania zmienności DNA)
wykorzystywanymi w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

• Zna najważniejsze metody molekularne stosowane
w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

• Rozumie podstawy teoretyczne metod stosowanych
do wnioskowania o procesach ekologicznych
i ewolucyjnych ze wzorców zmienności genetycznej

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W06

egzamin pisemny

W3

• Rozumie zalety i ograniczenia różnych typów
markerów molekularnych

EEV_K2_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• Potraﬁ wybrać metody/markery molekularne
odpowiednie dla określonych problemów
ekologicznych lub ewolucyjnych

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

• Potraﬁ zinterpretować wzory zmienności genetycznej EEV_K2_U07,
uzyskane w badaniach populacyjnych
EEV_K2_U08

zaliczenie pisemne

U3

• Potraﬁ znaleźć określone informacje w
ogólnodostępnych bazach sekwencji biologicznych

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U04

zaliczenie pisemne

U4

• Potraﬁ obsługiwać w podstawowym zakresie
oprogramowanie stosowane w ekologii molekularnej

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• Ma świadomość kluczowej roli metod molekularnych
we współczesnych badaniach ekologicznych
i ewolucyjnych

EEV_K2_K07,
EEV_K2_K08,
EEV_K2_K09

zaliczenie

K2

• Docenia znaczenie i zastosowania praktyczne metod
molekularnych w ochronie gatunków

EEV_K2_K10

zaliczenie

K3

• Potraﬁ wyjaśnić niespecjalistom korzyści, jakie
wynikają z praktycznego zastosowania metod
molekularnych

EEV_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

• Co to jest ekologia molekularna?
• Zalety i wady metod molekularnych w badaniach ekologicznych i ewolucyjncyh

W1, W2, W3, U1, K1

2.

• Pobór prób
• Izolacja i pomiar kwasów nukleinowych
• Typy markerów molekularnych
• Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)
• Sekwencjonowanie DNA i jego kluczowa rola w ekologii molekularnej
• Identyﬁkacja molekularna: od osobnika do biomu

W1, U1, U2, K1

3.

• Zmienność genetyczna w populacjach
• Zróżnicowanie genetyczne między populacjami
• Filogeograﬁa i przepływ genów: wnioskowanie z genealogii genów
• Metody molekularne w genetyce konserwatorskiej
• Dobór naturalny na poziomie molekularnym

U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

4.

• Izolacja DNA
• PCR
• Elektroforeza DNA
• Analiza mikrosatelitów
• Oprogramowanie używane w ekologii molekularnej
• Przeszukiwanie baz sekwencji biologicznych, porównywanie sekwencji

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin: test wyboru; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie >
50% punktów

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Studenci muszą uczestniczyć przynajmniej w 80% zajęć
laboratoryjnych i komputerowych Przed przystąpieniem do
zaliczenie pisemne, zaliczenie
egzaminu, studenci muszą zaliczyć test z ćwiczeń; warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie > 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs genetyki. Ukończenie kursu genetyki populacyjnej lub ewolucyjnej nie jest konieczne, lecz stanowiłoby
ułatwienie dla studentów.

Sylabusy
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Practical Protozoology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67baeb482.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie różnorodności, metod badania i roli pierwotniaków w różnych ekosystemach naturalnych i sztucznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

często występujące gatunki mikroorganizmów będące
wskaźnikami jakości środowiska wodnego

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień
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W2

główne indeksy biotyczne oparte o mikroorganizmy
wodne przydatne w ocenie jakości procesów
oczyszczania

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych mikroskopów i technik
mikroskopowania

EEV_K2_U01

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

U2

ocenić jakość środowiska wodnego i procesów
oczyszczania ścieków w oparciu o analizę
mikroskopową z wykorzystaniem odpowiednich
procedur

EEV_K2_U05,
EEV_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

U3

wykonać metody barwienia przydatne w rozróżnianiu
pierwotniaków i bakterii

EEV_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie i stosowania wiedzy
w praktyce

EEV_K2_K07

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

K2

pracy w laboratorium przemysłowym i wykonywania
analiz biologicznych

EEV_K2_K05,
EEV_K2_K10

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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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Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych światem mikroorganizmów i
metodami mikroskopowymi. Celem jest opanowanie praktycznych umiejętności z
zakresu podstawowych metod badania pierwotniaków takich jak: pobieranie prób i
ocena liczebności; obserwacje przeżyciowe; rozpoznawanie najważniejszych grup
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
taksonomicznych; metody hodowli; przeżyciowe techniki barwienia orzęsków;
K2
metody srebrowe; preparaty trwałe; mikrofotograﬁa i komputerowa analiza
obrazu; wykorzystanie pierwotniaków do oceny stopnia zanieczyszczenia wód, w
eksperymentach laboratoryjnych, na lekcjach biologii; ocena jakości osadu
czynnego w oparciu o skład biocenozy i występujące bakterie nitkowate a także
indeks biotyczny osadu Madonieg’o i metodę Eikelboom’a.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zawierający pytania otwarte i zamknięte oraz zadania
(case studies) weryﬁkujące zdobytą wiedzę i umiejętność jej
praktycznego wykorzystania. Weryﬁkacja ciągła poprawności
zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty wykonanych pracy z mikroskopem i próbami ze środowisk wodnych,
poprawności oznaczeń mikroorganizmów, wykonanych analiz i
analiz i barwień
barwień. Oceniane są poprawność wykonywania procedur
prowadzących do osiągnięcia założonych rezultatów.
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Practice in Environmental Sciences
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.1584358270.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, ćwiczenia: 18, konwersatorium: 2, ćwiczenia terenowe: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie metod i technik analitycznych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz praktycznych
aspektów prowadzenia badań

C2

Zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie doświadczenia w małym 2-3 osobowym zespole

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 zjawiska przyrodnicze,
wykorzystując wiedzę z zakresu biologii, chemii,
statystyki i matematyki. Rozumie interdyscyplinarny
charakter przyrodniczych badań naukowych

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W2

Zna zasady wykonywania obserwacji i pomiarów oraz
stosowania aparatury badawczej, zna podstawowe
narzędzia i techniki badawcze stosowane w badaniach
organizmów i środowiska

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W3

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i dobrej
praktyki naukowej

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W4

Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

EEV_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U1

Potraﬁ zaplanować i wykonać w zespole prosty
eksperyment laboratoryjny i terenowy, potraﬁ
wykonać analizy i zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U2

Potraﬁ przedstawić otrzymane wyniki doświadczenia
w formie odpowiednich wykresów i tabel. Na
podstawie otrzymanych wyników potraﬁ opracować
i napisać szczegółowy raport zawierający wnioski
i dyskusję wyników z odpowiednio zacytowaną
i wyszukaną w naukowych bazach danych literaturą

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U05,
EEV_K2_U06,
EEV_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

K1

Potraﬁ odpowiedzialnie zaplanować pracę w grupie
wykonując doświadczenia laboratoryjne, umie
pracować w zespole podczas przygotowywania
wspólnego raportu

EEV_K2_K04,
EEV_K2_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

K2

Dba o rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników
oraz o używany w badaniach sprzęt i aparaturę,
w pracy laboratoryjnej stosuje zasady BHP

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K03,
EEV_K2_K08,
EEV_K2_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

8

ćwiczenia

18

konwersatorium

2

ćwiczenia terenowe

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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przygotowanie raportu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

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.

Zasady i metody prowadzenia prac badawczych w laboratorium i terenie
(procedury pobierania i przechowywania próbek, wybór metody analitycznej,
materiały referencyjne, roztwory wzorcowe, szeregi rozcieńczeń,standardy
czystości, normy obowiązujące w laboratoriach). Zasady działania rostych
urządzeń pomarowych (np. pH metr, waga) oraz aparatury analitycznej (AAS,
analiza elementarna, spektrometria mikropłytkowa, respirometria, chromatograﬁa
gazowa,wstrzykowa analiza przepływowa)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Metody gromadzenia, zapisywania i przedstawiania danych doświadczalnych z
wykorzystaniem programów komputerowych. Prawidłowe formy doświadczalnej
pracy naukowej (tabele, wzory matematyczne, typy wykresów)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Metody poszukiwania i prawidłowego wykorzystania rzetelnej informacji naukowej
(posługiwanie się internetowymi naukowymi bazami danych, cytowanie
piśmiennictwa). Prawa twórcy w aspekcie swobody wymiany myśli naukowej.
Prawa autorskie dla naukowców (cytat, plagiat).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru i
krótkich otwartych pytań

ćwiczenia

projekt, raport, wyniki badań

obowiązkowa obecność na ćwiczeniach
laboratoryjnych i terenowych oraz przedstawienie
wyników

konwersatorium

prezentacja

obowiązkowa obecność i prezentacja planu
doświadczenia i otrzymanych wyników

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

obowiązkowa obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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The Baltic Sea Region – Nature and Man
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cb5898b1e249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 zajęć jest zrozumienie procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących w regionie
Morza Bałyckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne
w regionie Morza Bałtyckiego

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

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

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Geograﬁa ﬁzyczna i społeczno-ekonomiczna Regionu Morza Bałtyckiego:
Geograﬁa ﬁzyczna Morza Bałtyckiego. Życie przyrodnicze. Eutroﬁzacja morza.
Zanieczyszenie środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. Wpływ
zanieszczyszczeń na środowisko przyrodnicze. Polityka środowiskowa i współpraca W1
w regionie Morza Bałtyckiego. Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny w
regionie. Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie. Geograﬁa polityczna
regionu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w
wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności.

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Introduction to R
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.210.1584353145.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To familiarize students with the basic functions of the R language and RStudio environment to the extent that
allows an independent use for the analysis of ecological and evolutionary data

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

- student knows the basics of syntax and features of R
language objects - the student knows the rules for
creating functions and task automation in R

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W08

zaliczenie na ocenę

56 / 125

Umiejętności – Student potraﬁ:
- student is able to use R language and Rstudio
package for biological data analysis

U1

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U06

zaliczenie na ocenę

EEV_K2_K03,
EEV_K2_K07,
EEV_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
- student understands the need to automate tasks in
the ﬁeld of data analysis - the student appreciates the
importance of creating and archiving scripts that are
a permanent record of the data analysis process student understands the idea and advantages of free
software

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

R and RStudio
• Basic objects in R: vectors, lists, matrices, data tables
• Basic principles of operation on objects in R
• Logical conditions
• Loading data into R and exporting analysis results
• The most important built-in functions
• Creating own functions and modifying existing ones
• Control instructions and task automation: apply functions and loops
• Biological data in R (import and modiﬁcation): tidy data and dyplr
• Creating simple plots using ggplot2

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę To pass, a student has to obtain > 50% of the maximum score

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.5cac67baf05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia: 6, ćwiczenia terenowe: 10, pracownia
komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora

G2

Poznanie ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

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 i opisuje gatunki należące
do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich
przystosowania do zróżnicowanych warunków
środowiskowych

EEV_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

student identyﬁkuje zagrożenia dla ssaków
drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych
gatunków

EEV_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

Student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji i ekologii Carnivora.

EEV_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student zna i wykorzystuje metody służące do badań
ssaków drapieżnych w terenie

EEV_K2_U01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

student dokonuje analizy diety drapieżnika

EEV_K2_U07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

Student wie jak napisać raport naukowy w języku
angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student planuje pracę rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

EEV_K2_K01

raport, zaliczenie

K2

student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

EEV_K2_K04

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K3

student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
poprzez czytanie czasopism naukowych
i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych,
uznanych źródeł informacji naukowej

EEV_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia

6

ćwiczenia terenowe

10

pracownia komputerowa

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

konsultacje

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu
Carnivora,
- co oznacza termin „drapieżnik”?
- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,
- problemy koegzystencji z człowiekiem,
- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych

W1, W2, W3, U1, U3, K3

2.

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków
- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych
- metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz
zbioru materiału badawczego w terenie

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach
rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu
Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potraﬁ opisać
przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując
odpowiednie przykłady; potraﬁ opisać sposoby komunikacji wśród
wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy
zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; zna i
potraﬁ opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony
wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie. Forma zaliczenia
pisemnego: zaliczenie pisemne z zakresu wykładów i ćwiczeń składający
się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do
uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa
tematy. Warunki dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z kursu:
zaliczenie pisemne
Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich
ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu
(minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie oraz przekazanie
wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie
pozytywnej oceny z kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie
ze wszystkich komponentów. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, praca w grupie - 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie
pisemne - 65% Aktywne uczestnictwo w zajęciach: za udział podczas
wykładów będą przyznawane punkty. Obecność na wykładach jest
wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
przyznane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą stanowiły
10% oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

ćwiczenia terenowe

pracownia komputerowa

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne – poznanie metod służących do analizy diety
drapieżników, nauka identyﬁkacji materiału referencyjnego (materiał
kostny, preparaty mikroskopowe). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

zaliczenie

Jednodniowa wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego, wraz z
pracownikiem Parku przejście wzdłuż wyznaczonej trasy. Poznanie
podstawowych informacji o Parku, głównych typów siedliskowych, ﬂory i
fauny, rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków w tym
drapieżników. Podczas zajęć będą dyskutowane zależności
międzygatunkowe (drapieżnik – oﬁara), sposoby zarządzania terenem
objętym ochroną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

raport, zaliczenie

Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat
diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli
przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej,
indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy
skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas
ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu
pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie
musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez
prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych,
podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu
zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń. Za raport zostaną
przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie
raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i
stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia pisemnego. Udział i
zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu - punkty będą
przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma
średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły
5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest
obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z ekologii (na poziomie podstawowym), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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Population size and dispersal estimation with mark-recapture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.250.1584362325.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, ćwiczenia: 28

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Metody odłowów, znakowania i ponownych odłowów umożliwiają precyzyjne szacowanie liczebności populacji
badanych gatunków oraz dyspersji, tj. losowego przemieszczania się osobników, pomiędzy populacjami. Oba
wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla dynamiki populacji gatunków, stąd też odłowy, znakowanie i ponowne
odłowy są powszechnie stosowane zarówno w podstawowych badaniach ekologicznych jak i w programach
monitoringu wielu gatunków, zwłaszcza zagrożonych lub występujących w pofragmentowanych siedliskach.
Celem kursu jest zdobycie przez studentów umiejętności prawidłowego planowania badań z wykorzystaniem
odłowów, znakowania i ponownych odłowów, a następnie szacowania liczebności populacji oraz parametrów
dyspersji osobników na podstawie analiz zebranych 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

Student zna możliwości i ograniczenia zastosowań
metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów
w badaniach ekologicznych i w monitoringu gatunków.

EEV_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie założenia podstawowych modeli
stosowanych w analizie danych dostarczonych przez
te metody.

EEV_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykonywać analizy liczebności
populacji i parametrów dyspersji przy pomocy
ogólnodostępnych programów komputerowych.

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U05,
EEV_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student właściwie interpretuje wyniki uzyskiwane
w takich analizach.

EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student aktywnie angażuje się w realizację
powierzonych zadań badawczych wykonywanych
samodzielnie lub w małych zespołach.

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest ukierunkowany na terminowe osiąganie
postawionych celów.

EEV_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

ćwiczenia

28

przygotowanie do ćwiczeń

18

analiza i przygotowanie danych

21

przygotowanie do sprawdzianu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zagadnienia poruszane na wykładach obejmują (i) zalety i ograniczenia
stosowania metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów w badaniach
populacyjnych; (ii) sposoby znakowania osobników w różnych grupach
systematycznych (iii) założenia podstawowych modeli analizy liczebności
populacji zamkniętych, tj. o stałej liczbie osobników w trakcie badań, i otwartych,
tj. o zmieniającej się liczbie osobników na skutek procesów demograﬁcznych
(rozród i/lub śmiertelność) oraz dyspersji (emigracji i/lub imigracja); (iv)
teoretyczne podstawy analizy dyspersji: ewolucyjne przyczyny dyspersji, jej rola w
funkcjonowaniu populacji i metapopulacji, rozróżnianie dyspersji od ich innych
typów przemieszczania się osobników (np. okresowe migracje, nomadyzm,
penetrowanie terytoriów i areałów bytowania); (v) najważniejsze parametry
dyspersji (średni dystans przemieszczenia, poziom emigracji, śmiertelność
migrantów) i ich szacowanie przy pomocy wskaźników opisowych i modeli
analitycznych; (vi) planowanie badań terenowych tak aby uzyskane dane
spełniały założenia modeli analitycznych, w tym ustalanie ich częstotliwości i
intensywności.
Kurs obejmuje 2 bloki po 7 godzin wykładowych (5:15 h) w drugiej części
semestru zimowego.

W1, W2

2.

Ćwiczenia poświęcone są zasadom analizy liczebności populacji i dyspersji
osobników przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych
przeznaczonych do tego celu, takich jak MARK i VM2. Drogą powtarzania kroków
wykonywanych przez prowadzącego, a następnie samodzielnych prób, studenci
poznają sposoby tworzenia plików z danymi i ich importowania do programów,
wykonywania analiz danych przy pomocy szerokiej gamy modeli analitycznych
(modele Cormacka-Jolly’ego-Sebera, modele CAPTURE, Robust Design, Virtual
Migration) oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.
Kurs obejmuje 4 bloki po 7 godzin ćwiczeń (5:15 h) w drugiej części semestru
zimowego.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w zajęciach.

ćwiczenia

Wykonanie analizy danych dostarczonych przez prowadzącego,
zaliczenie na ocenę ewentualnie uzyskanych w inny sposób, np. w ramach badań
wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
Posiadanie własnego laptopa nie jest wymagane, ale może być pomocne na ćwiczeniach praktycznych. Pliki instalacyjne
programów wykorzystywanych w ramach ćwiczeń zostaną udostępnione.

Sylabusy
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English for Biological Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.230.623af081781d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EEV_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane EEV_K2_U03,
ze studiowanym kierunkiem
EEV_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EEV_K2_U10,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

EEV_K2_U09,
EEV_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EEV_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

EEV_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EEV_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EEV_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W4, U1, U4, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
streszczenie tekstu, opis materiału graﬁcznego
3.

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U7, U9, K1, K2,
K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U8,
K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
6.

-Laboratory

W1, W2, W4, U1, U2, K3

-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie Warunkiem otrzymania
zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum
60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W
zaliczenie na ocenę
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania,
jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery
spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w
semestrze). Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie
prezentacji.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:
Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się
raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze).
Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników uzyskanych z części pisemnej
oraz średniej z zaliczenia semestrów, przy czym średnia z semestrów
stanowi 40% końcowej oceny z egzaminu, a egzamin pisemny 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy

71 / 125

English for Biological Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.230.623af08182ef9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy

72 / 125

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EEV_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EEV_K2_U10,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

EEV_K2_U09,
EEV_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EEV_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

EEV_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

EEV_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EEV_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EEV_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W4, U1, U4, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
3.
streszczenie prezentacji ustnej, raport na podstawie danych graﬁcznych

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U7, U9, K1, K2,
K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U8,
K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:

6.

-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

W1, W2, W4, U1, U2, K3

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Behavioural Ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.5cac67bb1ad5b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

-

EEV_K2_W04

egzamin pisemny

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U07

zaliczenie

EEV_K2_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

-

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

konsultacje

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań empirycznych

25

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
129

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.

-

W1

2.

-

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

-

ćwiczenia

zaliczenie

Based on assignments carried out during practicals.

konwersatorium

zaliczenie

Based on attendance.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Ecosystem ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.5cac67bb00c16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, seminarium: 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

students: - Understand the mechanisms of the basic
ecological processes at the level of populations,
communities and ecosystems; the principles of
ecosystem functioning on the example of a forest
ecosystem; - Know the basic methods of ecosystem
survey and ﬁeld measurements, collecting materials
and sampling, concerning: biomass stand and
production, abundances, productivity and respiration
of selected groups of consumers and destruents, rates
of decomposition); - Know and comprehend the most
important population and ecosystem models.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05,
EEV_K2_W11

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

students: - Are able to estimate the energy (carbon)
balance of an ecosystem; - Can employ simple
mathematical models and statistical methods; - are
able to search for adequate literature sources and
critically select the data needed; - Can prepare
a research protocol and a written study report; - Can
present the results in the form of oral presentation.

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11

esej, prezentacja

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

students: - Can eﬀectively cooperate in a group; Have a scientiﬁcally based, critical attitude to
ecological issues; - Are aware of controversies in
contemporary scientiﬁc ecology

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

seminarium

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

19

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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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Primary production, secondary production, decomposition, ecological
bioenergetics, energy and master ﬂow, element cycling, trophic webs, functional
groups, trophic cascade in terrestrial ecosystems, community structure,
biodiversity indices, quantitative methods in biodiversity analysis, biodiversity and
ecosystem functioning. Energy balance in animals. Concurrent theories
W1, U1, K1
concerning functional eﬀects of biodiversity. Methods of ecological ﬁeld research
(spatial orientation, sampling, documentation). Methods of ﬁeld estimation of
primary production, abundance of animal populations, modeling of ecosystem
networks from ﬁeld and literature data. Numerical simulation modelling.
Allometry.

1.

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

konwersatorium

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia kursu: - zaakceptowany końcowy raport pisemny (w
formacie elektronicznym) - wygłosiła prezentację ustną (plik PowerPoint
lub równoważny) na wybrany temat oraz - wkłady do rozmów. Każda
część wnosi 1/3 Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 =
3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0
Warunki zaliczenia kursu: - zaakceptowany końcowy raport pisemny (w
formacie elektronicznym) - wygłosiła prezentację ustną (plik PowerPoint
lub równoważny) na wybrany temat oraz - wkłady do rozmów. Każda
część wnosi 1/3 Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 =
3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0
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Ecosystem ecology - practice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.1584356784.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, ćwiczenia terenowe: 24

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

students: - know the basic methods of ecosystem
survey and ﬁeld measurements, collecting materials
and sampling, concerning: biomass stand and
production, abundances, productivity and respiration
of selected groups of consumers and destruents, rates
of decomposition.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05,
EEV_K2_W11

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

students: - use basic techniques and research tools in
the ﬁelds of science and scientiﬁc disciplines
appropriate for the studied ﬁeld of study, - collect and
interpret empirical data and on this basis formulate
appropriate conclusions, - demonstrate the ability to
prepare oral presentations in the ﬁeld of research
using various verbal communication means.

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11

raport, prezentacja

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

students: - understand the mechanisms and the
principles of forest ecosystem functioning, understands the necessity of permanent learning, skilfully organises teamwork, complying with health
and safety regulations.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

ćwiczenia terenowe

24

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
24

ECTS
0.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Methods of ecological ﬁeld research (spatial orientation, sampling,
documentation). Methods of ﬁeld estimation of primary production, abundance of
animal populations, modeling of ecosystem networks from ﬁeld and literature
data. Numerical simulation modelling. Allometry.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raport, prezentacja
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień - < 40%: 2,0 - 40 - 49,5%: 3,0 - 50 59,5%: 3,5 - 60 - 69,5%: 4,0 - 70 - 79,5%: 4,5 - ≥80%: 5,0

ćwiczenia terenowe

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raport, prezentacja
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień - < 40%: 2,0 - 40 - 49,5%: 3,0 - 50 59,5%: 3,5 - 60 - 69,5%: 4,0 - 70 - 79,5%: 4,5 - ≥80%: 5,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/a. However, it is strongly recommended courses Ecosystem ecology (WB.INS-29) or other ecological course taken during
the studies at JU or abroad.

Sylabusy
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Methods of secondary data analysis on society and environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.5cac67bb03cd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami danych zastanych, rodzajami dostępnych danych i zasadami
ich wykorzystywania oraz podstawowymi metodami analizy danych zastanych. Studenci zostaną zapoznani
z danymi o środowisku oraz społecznych i ekonomicznych uwarunkowań jego ochrony.

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 i powszechnie źródła danych
EEV_K2_W01,
zastanych w wolnym dostępnie (polskie i zagraniczne),
EEV_K2_W09,
z zakresu danych o środowisku, społeczeństwie
EEV_K2_W12
i gospodarce.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student rozumie rolę analizy danych zastanych
w procesie przygotowania i realizacji badań
naukowych oraz analiz eksperckich.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W09,
EEV_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student zna zalety i ograniczenia związane z ich
stosowaniem w badaniach naukowych, wie
o problemach związanych z jakością i wiarygodnością
danych. Student zna zasady korzystania z różnych
źródeł danych zastanych oraz podstawowe metody ich
analizy, wie jak zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych oraz ocenić jakość i wiarygodność
dostępnych danych.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W09,
EEV_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student umie zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych o środowisku, społeczeństwie
i gospodarce. Student umie wyszukiwać,
selekcjonować i wykorzystywać dostępne bazy
danych.

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

samodzielnie analizować i oceniać jakość danych
pochodzących z różnych źródeł, przy wykorzystaniu
metod statystycznych i wybranych jakościowych
technik analizy danych.

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

opisać wyniki analizy w postaci raportu w języku
angielskim oraz przedstawić za pomocą prezentacji
multimedialnej w języku angielskim.

EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.

EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

student umie organizować pracę w grupie
i uczestniczyć w pracy grupy, a także zwiększać jakość
własnej pracy poprzez współpracę z innymi
studentami. Student jest świadomy wyzwań i zysków
związanych z pracą w grupie.

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K03,
EEV_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest świadomy znaczenia dostępu do wiedzy,
danych i wyników badań naukowych dla prowadzenia
skutecznej ochrony środowiska.

EEV_K2_K07,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student jest świadomy znaczenia uczciwości
i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu
i wykorzystaniu danych.

EEV_K2_K04,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

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

10

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza i przygotowanie danych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Analiza danych zastanych a analiza danych empirycznych. Wprowadzenie.

W1, W2, W3

2.

2. Źródła danych statystycznych (GUS, EUROSTAT, OECD, World Bank, UNEP,
UNDP)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

3. Źródła opracowań eksperckich: EEA, EPA, IUCN, dane i opracowania organizacji
pozarządowych; nauka obywatelska.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

4. Źródła danych sondażowych (ESS, ISSP, WVS, Diagnoza społeczna, PGSS,
Eurobarometr)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

5. Przegląd literatury (narracyjny, ilościowy, rola metaanalizy), formułowanie
kwerendy w bazie Web of Science

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6.

6. Techniki i narzędzia analizy danych zastanych (narzędzia internetowe, takie jak
Gapminder, korzystane z gotowych tabel, analiza pobranych danych za pomocą
dostępnych pakietów statystycznych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

7.

7. Planowanie procesu analizy danych zastanych, triangulacja typu i źródeł
danych, ocena źródeł danych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena raportu oraz prezentacji wyników analiz przeprowadzonych w
zaliczenie na ocenę ramach kursu, na tematy wybrane przez studentów i opracowane w
małych grupach (2-3 osoby)

zaliczenie

Poprawne wykonanie pierwszego raportu, opartego o listę pytań i zadań
przygotowanych przez prowadzącego. W przypadku niewystarczającej
jakości pracy, raport jest odsyłany do studenta w celu poprawy, na
podstawie szczegółowych uwag przekazanych przez prowadzącego.
Dopuszczalne są dwie poprawy raportu przez studenta.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów, wykładu, prowadzenie dyskusji oraz
prezentację wyników

Sylabusy
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Practical aspects of environmental conservation - part 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.5cac67bb05893.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Badanie różnorodności gatunkowej wybranych grup organizmów w zależności od warunków środowiskowych –
ćwiczenia terenowe oraz analiza danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i umie opisać metody badań terenowych
służących do analizy różnorodności biologicznej,

EEV_K2_W01

raport, prezentacja,
zaliczenie
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W2

student zna zasady konstruowania kluczy
do oznaczania różnych grup taksonomicznych

EEV_K2_W02

raport, prezentacja,
zaliczenie

W3

student wyjaśnia wpływ wybranych czynników
środowiskowych na zasięg i występowanie badanych
gatunków

EEV_K2_W04

raport, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

EEV_K2_U01

raport, prezentacja,
zaliczenie

U2

student wykorzystuje metody służące do analizy
różnorodności biologicznej

EEV_K2_U07

raport, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zaplanować i wykonać zadania
badawcze i napisać raport na podstawie uzyskanych
danych

EEV_K2_U08

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student umie pracować w zespole przyjmując różne
role, potraﬁ planować prace w zakresie podziału
obowiązków i zarzadzania czasem

EEV_K2_K01

raport, prezentacja,
zaliczenie

K2

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, korzysta z uznanych źródeł
informacji naukowej

EEV_K2_K10

raport, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

3

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
23

ECTS
0.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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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- rodzaje różnorodności biologicznej (genetyczna, gatunkowa, ekosystemowa);
- różnorodność biologiczna a czynniki środowiskowe (w tym antropopresja);
- metody badań różnorodności biologicznej, wyliczanie wskaźników (wskaźnik
Shannona-Wienera, wskaźnik równomierności, współczynnik dominacji,
współczynnik różnorodności gatunkowej Simpsona);
- analiza danych na wybranych przykładach

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

wstęp i omówienie zajęć terenowych. Obecność obowiązkowa

ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Trzydniowe zajęcia terenowe. Prowadzący określi grupę organizmów
(rośliny naczyniowe lub bezkręgowce wodne), dla której studenci będą
analizować zebrane dane w terenie. Praca będzie odbywać się w
kilkuosobowych grupach, studenci wyznaczą powierzchnie badawcze
uzasadniając ich wybór, stosując jako kryterium czynniki abiotyczne
istotnie oddziałujące na różnorodność biologiczną. Studenci mają
samodzielnie opracować/lub znaleźć w dostępnej literaturze klucz do
rozpoznawania gatunków lub większych grup taksonomicznych. Następnie
na wyznaczonych przez siebie powierzchniach będą zbierać dane
niezbędne do wyliczenia odpowiednich wskaźników. Zebrane dane mają
zostać opracowane zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uzyskane
wyniki należy omówić w oparciu o co najmniej 10 artykułów naukowych.
Raport musi zawierać analizę danych, podsumowani i spis literatury.
Wstępne wyniki mają zostać przedstawione przez każdą z grup podczas
zajęć terenowych. Szczegółowe kryteria oceny raportu zostaną omówione
raport, prezentacja podczas wykładu i ćwiczeń terenowych. Końcowe opracowanie ma zostać
przedstawione w postaci raportu, który musi być oddany do
prowadzącego w wyznaczonym terminie. Udział i zaangażowanie w pracy
grupowej. Punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy
poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego.
Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane
punkty będą stanowiły 10% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do
prowadzącego jest obowiązkowe. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia: 1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, 2) praca w grupie - 10%, 3) raport -90% Warunkiem
zaliczenia jest: -obecność podczas zajęć terenowych; - zebranie
odpowiednich danych w terenie; - analiza danych; - opracowanie raportu;
- przedstawienie wstępnych wyników podczas zajęć terenowych; zaliczenie raportu z przeprowadzonych badań przekazanego do
prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie; - przekazanie wypełnionej
ankiety z oceną pracy uczestników grupy; - uzyskanie co najmniej 50% z
wszystkich komponentów kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 Dla studentów Ecolology and Evolution zaliczony kurs Practical
Aspects of Environmental Conservation –Part 1

Sylabusy
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Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2E0.5cac67bb0745b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z współczesnymi problemami w dziedzinie ekologii ochrony środowiska i przyrody oraz
zarządzania zasobami wspólnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problemy współczesnej ekologii i badań ewolucyjnych

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

prezentacja, zaliczenie

W2

metodologię badań stosowaną w pracach
ekologicznych i środowiskowych

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04

prezentacja, zaliczenie

W3

nowe trendy i kierunki badań stosowanych w ekologii
i ewolucjonizmie

EEV_K2_W06,
EEV_K2_W07,
EEV_K2_W14

prezentacja, zaliczenie

W4

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

EEV_K2_W12

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje
z różnych źródeł w języku angielskim

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

U3

komunikować się w języku angielskim, potraﬁ
przedstawić w tym języku zagadnienia związane
z tematyką studiów

EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

prezentacja, zaliczenie

U4

planować własną karierę zawodową lub naukową

EEV_K2_U13

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób

EEV_K2_K07

prezentacja, zaliczenie

K2

dyskusji na tematy związane z ekologią, ewolucja i jej
mechanizmami oraz samokrytyki i wyciągania
wniosków na podstawie autoanalizy i posiadanego
doświadczenia

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K04,
EEV_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K3

identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z ekologią, ewolucją, ochroną środowiska i przyrody
zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K04,
EEV_K2_K09

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne problemy ochrony środowiska i przyrody, ekologii i ewolucjonizmu,
zarządzanie i gospodarowanie zasobami przyrody, nowe trendy w dziedzinie
ochrony środowiska i przyrody.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w seminarium i przygotowanie 1-2 poprawnych
merytorycznie i formalnie prezentacji. Aktywność i umiejętność
prezentacja, zaliczenie
dyskusji oraz przedstawiania swoich i wysłuchiwania argumentów
innych osób.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w seminarium i przygotowanie 1-2 poprawnych
merytorycznie i formalnie prezentacji. Aktywność i umiejętność
prezentacja, zaliczenie
dyskusji oraz przedstawiania swoich i wysłuchiwania argumentów
innych osób.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w seminarium i przygotowanie 1-2 poprawnych
merytorycznie i formalnie prezentacji. Aktywność i umiejętność
prezentacja, zaliczenie
dyskusji oraz przedstawiania swoich i wysłuchiwania argumentów
innych osób.
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Social and economic aspects of nature conservation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.220.5cac67bb09066.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Possesing a knowledge and skills in nature conservation and managing nature-human conﬂicts

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

- Know meaning, signiﬁcance and tasks of
environmental education, - Know public and nongovernmental institutions responsible for completion
of environmental education, - Know appropriate
methods for assessing environmental awareness
among various groups of respondents; - Can analyse
links between peoples’ attitudes and environmental
conditions; - Know how to plan and conduct basic
studies on environmental knowledge, awareness and
attitudes among various groups of respondents; Understand a need and know various approaches and
methods on how to engage people into environmental
governance; - Know speciﬁcs of environmental
governance at various administration levels.

EEV_K2_W05,
EEV_K2_W07,
EEV_K2_W14

projekt, prezentacja

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U09

projekt

EEV_K2_K03,
EEV_K2_K04,
EEV_K2_K05,
EEV_K2_K08,
EEV_K2_K09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Can identify and analyze roots of socio-ecological
conﬂicts; - Can identify social and economic drivers of
conﬂicts; - Can plan, conduct and actively join
participatory programs to mitigate and solve naturehuman conﬂict.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

know necessity of respect of nature; - Present and
popularize positive attitudes towards natural
environment; - Communicate with representatives of
institutions of various sectors working for nature
governance - Understand necessity of undertaking
actions towards nature protection

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

6

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do egzaminu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza dokumentów programowych

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
- Lectures and practicals:
- Nature conservation management – history, legal, social and economic
regulations;
- How to involve public into nature conservation management? Aims of public
consultations;

1.

W1, U1, K1
- Legal regulations of public participation (Polish & UE legislation);
- Human-nature conﬂicts – diagnosis & management;
- Public consultation programs – development and management;
- Good & bad practices of human-nature conﬂicts management.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

taking an exam requires a complited presentation at ćwiczenia

ćwiczenia

prezentacja

presence and a joined work on the project

Sylabusy
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Master Project in ecology and evolution
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2E0.5cac67bb0ab23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 15

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej na każdym etapie jej powstawania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
metodologię nauk przyrodniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W02,
EEV_K2_W13

zaliczenie

W2

mechanizmy procesów ekologicznych i ewolucyjnych
zachodzących na różnych poziomach organizacji
biologicznej

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W06,
EEV_K2_W07,
EEV_K2_W14

zaliczenie

W3

EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05,
główne zagrożenia środowiska i przyrody a także nowe
EEV_K2_W06,
trendy i kierunki badań w dziedzinie ekologii i ewolucji
EEV_K2_W07,
EEV_K2_W14

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

łączyć wiedzę z rożnych dziedzin w celu rozwiązania
problemu naukowego z dziedziny ekologii i ewolucji

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U06,
EEV_K2_U07

zaliczenie

U2

EEV_K2_U04,
krytycznie analizować otrzymane wyniki
EEV_K2_U06,
z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie

U3

przygotowywać prezentację multimedialną i opisać
swoje badania w języku angielskim

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11

zaliczenie

U4

używać programów komputerowych, pakietów
statystycznych, baz danych i innych narzędzi
przydatnych w przygotowywaniu swojej pracy
magisterskiej

EEV_K2_U05,
EEV_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich
kwaliﬁkacji

EEV_K2_K07

zaliczenie

K2

świadomego używania różnorodnych i rzetelnych
źródeł wiedzy z poszanowaniem prawa autorskiego

EEV_K2_K10

zaliczenie

K3

pracy naukowej zgodnie z zasadami etyki i wysokimi
standardami prowadzenia badań i prezentowania ich
wyników

EEV_K2_K04,
EEV_K2_K08,
EEV_K2_K10

zaliczenie

Sylabusy
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K4

stosowania zasad bezpieczeństwa wymaganych
w związku z prowadzonymi badaniami
na stanowiskach pracy w laboratorium i w terenie

EEV_K2_K05,
EEV_K2_K06

zaliczenie

K5

pracy w zespole przyjmując różne role w tym
inspirując innych, rozdzielając zadania i zwracając
uwagę na terminowość ich wykonania

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K06,
EEV_K2_K07,
EEV_K2_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

15

przygotowanie pracy dyplomowej

945

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
960

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
20.0

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.

Student pracuje ze swoim opiekunem naukowym nad problemem badawczym,
którego zbadanie będzie podstawą pracy magisterskiej. Wszelkie problemy
badawcze rozwiązywane są podczas indywidualnych spotkań magistranta i
opiekuna, natomiast większość badań, analiz i opisów w tym pisanie pracy
student wykonuje samodzielnie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, samodzielna praca studenta nad danym problemem badawczym
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

104 / 125

Biology of amphibians and reptiles
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.603f423ec3ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pokazanie studentkom i studentom, że płazy i gady to czworonogi o unikatowych adaptacjach do życia na lądzie
i/lub w wodzie, charakteryzujące się dużym bogactwem gatunkowym i zróżnicowaniem morfologicznym i historii
życiowych. Dziś kręgowce te mają bardzo wysokie ryzyko wymarcia.

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

podstawową terminologię biologiczną właściwą dla
tych grup kręgowców, zna zróżnicowanie
morfologiczne i pochodzenie poszczególnych grup;
rozumie rolę skóry w czynnościach życiowych tych
zwierząt; potraﬁ wyjaśnić podstawowe mechanizmy
termoregulacyjne, wymiany gazów i wody; zna typowe
oraz niestandardowe sposoby rozrodu i strategie
historii życiowych płazów i gadów. Umie wyjaśnić rolę
płazów i gadów w ekosystemach i wskazać
na najważniejsze dla nich zagrożenia wynikające
z działalności człowieka i kryzysu klimatycznego.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W06

egzamin pisemny, raport

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U05

egzamin pisemny, raport

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K04

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ integrować wiedzę z różnych
dziedzin biologii i nauk pokrewnych dla uzyskania
pełniejszego obrazu życia płazów i gadów. Potraﬁ
zaplanować badania terenowe zmierzające
do poznania lokalnej fauny płazów/gadów,
zidentyﬁkować gatunki, część w różnych stadiach
życiowych, sporządzić notatki terenowe czy pobrać
próbki do badań molekularnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość potrzeby stałego
aktualizowania wiedzy kierunkowej. Student/ka jest
gotowa do uczestniczenia w przedsięwzięciach
mapowania występowania gatunków i oceny
liczebności czy inicjatywach przeciwdziałających
spadkowi liczebności płazów i gadów, zna sposoby
zaradcze.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład: Pochodzenie, pokrewieństwa i różnorodność współczesnych płazów i
gadów. Przegląd ważniejszych grup taksonomicznych, szczególne adaptacje
występujące w poszczególnych grupach; zagadnienia biogeograﬁczne związane z
rozmieszczeniem różnych grup płazów i gadów. Fizjologia ekologiczna płazów i
gadów: wymiana gazów, wody, termoregulacja. Zróżnicowanie zachowań
związanych z rozrodem, opieka nad potomstwem, komunikacja międzyosobnicza,
alternatywne strategie rozrodcze u płazów, ewolucja żyworodności. Szczególne
typy rozrodu: partenogeneza, ginogeneza, hybrydogeneza, ich konsekwencje
ewolucyjne. Cykle życiowe, sezonowe i różnorodność historii życiowych płazów i
gadów. Larwy płazów, neotenia. Adaptacje wynikające z układów drapieżnik
oﬁara. Ekologia przestrzenna populacji płazów i gadów, ich rola w ekosystemach.
Zagadnienia globalnego zagrożenia fauny płazów i gadów.

1.

W1, U1, K1

Zajęcia terenowe: celem zajęć jest poznanie niżowej i górskiej herpetofauny
Polski, identyﬁkacja gatunków w terenie, poznanie siedlisk życia płazów i gadów i
metod badań terenowych. Zajęcia odbędą się w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy
Górnej (Gorce) przez dwa dni w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Studenci
ﬁnansują przejazd do Stacji we własnym zakresie. Ponadto 2 -3 wycieczki w
okolicach Krakowa w drugiej połowie kwietnia lub w maju.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu (test
wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte); próg punktowy dla oceny
pozytywnej wynosi 60%. Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest
akceptacja przygotowanego raportu z obserwacji terenowych.

ćwiczenia terenowe

raport

Raport z obserwacji i zadań terenowych w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zoologii, genetyki i ewolucji

Sylabusy
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Climate Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5cac67bb0d4f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 1, konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problemu zmian i zmienności klimatu, ich przyczyn i skutków w różnych
skalach przestrzennych i czasowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody badań zmian klimatu, w tym różne źródła
informacji o klimacie

EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

najważniejsze dowody na zmiany klimatu (w skali
globalnej, regionalnej i lokalnej) oraz ich
prawdopodobne przyczyny (naturalne oraz
antropogeniczne).

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić skutki zmian klimatu.

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

dokonać krytycznej oceny międzynarodowych działań
dotyczących zmian klimatycznych.

EEV_K2_U04,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

EEV_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia własnych kompetencji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

1

konwersatorium

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

9

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

System klimatyczny Ziemi i źródła informacji o klimacie.

W1

2.

Dowody zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych.

W2

Sylabusy
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3.

Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi oraz
scenariusze i konsekwencje zmian klimatu.

U1, K1

4.

Międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu
wiedzy i umiejętności.

konwersatorium

zaliczenie

Aktywność w dyskusji oraz pozytywne zaliczenie projektu zespołowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Wymagana obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Diversity and evolution of plants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5ca756d0a3bc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the diversity of plants using an
evolutionary perspective.

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 knows and understands: (1) biogeographic
region with signiﬁcant levels of biodiversity that is
threatened with humans (biodiversity hotspot); (2) the
importance of phylogeography in understanding the
history of ﬂoras, (3) factors inﬂuencing plant
development and possibility to modify this
development using biotechnological methods, (4)
diversity, biology and ecology of fungi; (4) coevolution between plants and pollinators; (5)
microevolution and speciaction in disturbed
environment (e.g., heavy metal sites); (6) the
signiﬁcance of anatomical and morphological
modiﬁcation of plants.

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EEV_K2_K01,
EEV_K2_K02,
EEV_K2_K03,
EEV_K2_K10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student can: carry out a minor research project on
one of the following: plant and fungi diversity;
mechanisms of plant speciation under disturbed
conditions; intraspecies and interspecies genetic
diversity; plant transformation and the role of
modiﬁed plants in agronomy and horticulture; plant
phylogeography; write a short scientiﬁc report based
on critical analysis of selected scientiﬁc papers; give
an oral presentation on selected problem of plant
evolution and diversity; ask questions and discuss.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is ready to participate in tutorial discussion
with critical comments and interpret the complexity of
biological phenomena and processes.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

112 / 125

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.

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the
diversity of plants using an evolutionary perspective. Emphasis is on
understanding the modes of speciation and variation in evolution, basic life
strategies, and to introduce and practice English.The course covers fundamentals
of general and systematic botany, embryology, tissue culture and biotechnology,
biogeography and mechanisms of plant evolution.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Written exam at the end of the course in the form of test, short
questions, complete the sentences with correct words, check true or false
sentence, picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the
zaliczenie na ocenę material from all parts of the course. Attendance at all lecture parts is
very important for this course, and students’ participation is expected.
Extra points included into ﬁnal exam score for more than 80% of
participation are given.

konwersatorium

prezentacja

Presentation for a given topic, participating in the discussion and
obligatory attendance are pass conditions of the seminar. Meeting these
requirements entitles you to pass the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Admittance to the course requires knowledge equivalent to Plant Biology and Plant Systematics.

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w
metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

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 zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U06,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U11,
EEV_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K03,
EEV_K2_K07,
EEV_K2_K08,
EEV_K2_K09,
EEV_K2_K10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i
wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony na
konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do
analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem
samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem
niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i
zasady
dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz
zastosowanie
różnych form graﬁcznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy)
W1, U1, K1
oraz
dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia
merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w
publicznych
wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego
i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań
i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju
odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

co najmniej 50% punktów uzyskanych z ćwiczeń (szczegółowe
kryteria przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie
formularzy).

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia trzech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Ethical aspects of genetic and cell manipulations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5cac67bb105a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci uswiadomia sobie zlozonosc i trudnosci w ocenie moralnych aspektow manipulacji genetycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie aktualne i nowe globalne zagrożenia
środowiska przyrodniczego

EEV_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem
różnych środków komunikacji werbalnej
i multimedialnej

U1

EEV_K2_U09

zaliczenie na ocenę

EEV_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest gotów do identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami
etyki

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

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.

Propedeutyka i powtorka, inzynieria genetyczna, terapia genowa, hybrydy i
chimery, genetycznie zmodyﬁkowane rosliny i zwierzeta, procedury spoleczne
dotyczace GaCM, wybrane tematy o ekonomii, spoleczenstwie i jednostce, prawa
wlasnosci intelektualnej i GaCM, tematy wybrane przy studentow

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na wybrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu bioetyka

Sylabusy
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Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5cac67bb145eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, ćwiczenia terenowe: 4, pracownia komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemami malarii na Świecie a szczególnie w przypadku słabo rozwiniętych krajów.

C2

Szczegółowe poznanie trzech metod identyﬁkacji malarii.

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 i interpretuje złożoność procesu
obecności i rozpowszechniania epidemii chorób
na świecie; ma konieczną wiedzę z zakresu biologii
ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia
sposobów rozpowszechniania się malarii; śledzi
aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu
z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych;

EEV_K2_W01,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
końcowy

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

EEV_K2_K02,
EEV_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
końcowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować parametry krwi, przygotować mikroskop
optyczny do pracy, przygotować i wybarwić preparaty
mikroskopowe, rozpoznać różne typy komórek obecne
w krwi ptaków, wyizolować DNA z krwi ptaków,
przygotować i przeprowadzadzić reakcję PCR oraz
przeprowadzić elektroforezę DNA. Student zna zasady
sekwencjonowania DNA. Student potraﬁ analizować
sekwencje DNA; pracować z anglojęzycznymi,
genomicznymi bazami danych, znajdować
i wykorzystywać informacje naukowe z różnych
wiarygodnych źródeł w języku angielskim;
Interpretować uzyskane wyniki dotyczące: obecności
pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach;
opracować temat do przeprowadzenia dyskusji
w grupie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stworzenia,wspólnie z innymi studentami schematu
realizacji projektu badawczego i prezentacji;
zachowania bezpieczeństwa w laboratorium, dbania
o powierzone mu próby i aparaturę; analizy
i krytycznej oceny wyników eksperymentu (tj.
identyﬁkacji mocnych i słabych strony,
zaproponowania alternatywnych metod rozwiązania
problemu badawczego; stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

ćwiczenia terenowe

4

pracownia komputerowa

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i
ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii
- Diagnostyka oparta o preparaty mikroskopowe
- Diagnostyka oparta o test immunochromatograﬁczne (RMD (Rapid Malaria
Diagnosis)
- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza,
analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna
(przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez
zarodźce malarii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę,
egzamin końcowy

Krótki test na początku zajęć i sprawdzenie wiadomości pod
koniec zajęć, punktowana aktywność 1x sprawozdanie w trakcie
kursu w 2-3 osobowym zespole 1x indywidualna prezentacja w
trakcie kursu (do 10 min.) Zaliczenie co najmniej 51% sumy
punktów możliwych do zyskania Warunki: obecność na zajęciach

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

Warunki: obecność na zajęciach 1x sprawozdanie w trakcie kursu
w 2-3 osobowym zespole 1x indywidualna prezentacja w trakcie
kursu (do 10 min.) Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów
możliwych do zyskania Warunki: obecność na zajęciach

pracownia komputerowa

zaliczenie

Warunki: obecność na zajęciach

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Edycja hybrydowa 2020/2021 (zajęcia laboratoryjne tylko, jeśli pozwalają na to przepisy)
Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Obowiązkowa obecność.
Nie regularne terminy zajęć, osiem spotkań; marzec-maj; czwartki 12:00 - 15:00.
Zaliczenie: sprawdzenie wiadomości pod koniec każdych zajęć, punktowana aktywność,
1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)
Końcowy Test punktowany
Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów możliwych do uzyskania
Warunki: obecność na zajęciach

Sylabusy
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Tropical ecology-ﬁeld course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Ecology and Evolution

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEEVS.2A0.5cac67bb165dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 100

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne poznanie wybranych biomów tropikalnych oraz warunków kształtujących różnorodność biotyczną
w tropikach.

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

od strony praktycznej wybrane tropikalne biomy oraz
współczesne ich zagrożenia wynikające z działalności
człowieka, warunki kształtujące różnorodność
biotyczną w tropikach i przystosowania do życia
w tropikach. Zna najważniejsze grupy organizmów
występujące w tropikach i potraﬁ określić ich
znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów.

EEV_K2_W03,
EEV_K2_W04,
EEV_K2_W05

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

W2

metody i zasady prowadzenia badań naukowych
w tropikach.

EEV_K2_W02,
EEV_K2_W09

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

EEV_K2_U01,
EEV_K2_U02,
EEV_K2_U03,
EEV_K2_U04,
EEV_K2_U05,
EEV_K2_U07,
EEV_K2_U08,
EEV_K2_U09,
EEV_K2_U10,
EEV_K2_U11

raport, wyniki badań,
prezentacja

EEV_K2_K05,
EEV_K2_K07,
EEV_K2_K09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować zagadnienia ekologiczne o szczególnym
znaczeniu w tropikalnych biomach. Umie zaplanować
i przeprowadzić badania eksperymentalne lub
obserwacyjne nad wybranymi przez siebie
zagadnieniami. Potraﬁ opracować dane od strony
statystycznej oraz w świetle współczesnej wiedzy
(praca z programami statystycznymi i literaturą),
przygotować i przedstawić prezentację multimedialną
w języku angielskim oraz napisać artykuł naukowy
w języku angielskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania szczególnego znaczenia tropikalnych biomów
dla różnorodności biotycznej Ziemi i zagrożeń, jakie
niesie działalność człowieka

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

100

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

80

analiza i przygotowanie danych

30

konsultacje

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seria monograﬁcznych wykładów prezentujących zagadnienia specyﬁczne dla
terenów, w których odbywa się kurs.

W1, W2

2.

Tematy związane z badaniami realizowanymi przez studentów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

obecność

konwersatorium

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zakończenie w kursu
raport, prezentacja Przygotowanie i złożenie pracy naukowej na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach kursu

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

przeprowadzenie eksperymentu badawczego w tropikach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu ekologii. Zaliczenie kursu "Tropical ecology" (WB-849) lub równoważnego. Znajomość języka
angielskiego na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym.

Sylabusy

125 / 125

Załącznik nr 13 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Biologii

Kierunek:

Environmental Protection and Management

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 168

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

16

2 / 168

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

Environmental Protection and Management

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Program studiów Environmental Protection and Management obejmuje nowoczesną i specjalistyczną wiedzę teoretyczną, a
także umiejętności praktyczne niemożliwe do uzyskania w takim zakresie na innych, realizowanych na Uniwersytecie
Jagiellońskim, pokrewnych kierunkach studiów II stopnia. Różnice wynikają nie tylko z programu studiów oferujących inne
moduły, efekty uczenia się, ale przede wszystkim z faktu dostępności programu studiów Environmental Protection and
Management w języku angielskim, co umożliwia aplikowanie kandydatów z całego świata i konkurowanie z podobnymi
kierunkami studiów prowadzonymi przez uniwersytety w innych krajach.

Koncepcja kształcenia
Ogólnoakademicki charakter programu nauczania studiów Environmental Protection and Management wpisuje się w misję
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Biologii, tworzących wspólnie nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o
wysokie standardy europejskie i międzynarodowe oraz potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Prowadzone
całkowicie w języku angielskim studia magisterskie II stopnia, poszerzają ofertę edukacyjną nie tylko dla zainteresowanych
kandydatów z Polski, ale przede wszystkim z zagranicy, oferując kandydatom wysokie kwaliﬁkacje w ramach konkurencyjnej
opłaty za studia. Program studiów przewiduje praktyczne formy zajęć w doskonale wyposażonych, nowoczesnych
laboratoriach i liczne zajęcia terenowe, umożliwiające zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności praktycznych oraz
właściwych postaw prospołecznych i prośrodowiskowych. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany
dorobek naukowy kadry dydaktycznej Instytutu Nauk o Środowisku, Wydziału Biologii, a także współpracujących ekspertów z
instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień ochroną i zarządzaniem zasobami wspólnymi.
Kształcenie na kierunku Environmental Protection and Management jest odpowiedzią na zawarte w Strategii Rozwoju UJ
założenia:
1.
2.
3.
4.

Integracja działalności Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych
Rozwój i optymalne wykorzystanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej UJ
Najwyższa jakość nauczania
Internacjonalizacja i wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej na UJ

Charakterystyka kierunku
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5. Wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej
6. Najwyższa jakość badań naukowych
7. Promowanie badań interdyscyplinarnych

Cele kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
Nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji środowiskowych
Podstawy zarządzania zasobami przyrody i środowiskiem
Nabycie umiejętności waloryzacji zasobów przyrody i oceny ryzyka środowiskowego
Znajomość podstaw prawnych systemu ochrony środowiska
Nabycie umiejętności skutecznego i kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z konﬂiktu interesów
różnych grup społecznych
Nabycie umiejętności oceny działań gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony
środowiska
Nabycie umiejętności praktycznej pracy w laboratorium i w terenie
Nabycie umiejętności pracy w grupie
Nabycie umiejętności zdobywania grantów i funduszy od instytucji zewnętrznych
Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania ocen, analiz ryzyka i waloryzacji środowiskowych oraz różnego
rodzaju raportów i sprawozdań
Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zajmujących się
ochroną przyrody i środowiska
Przygotowanie do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, w odpowiednich działach zakładów przemysłowych, w
administracji państwowej i placówkach ochrony środowiska różnego szczebla oraz prywatnych ﬁrmach
konsultingowych
Przygotowanie do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w kraju i za granicą

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współcześnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w dziedzinie
ochrony środowiska i zarządzania kurczącymi się zasobami przyrody. Poszukiwani są absolwenci mogący pracować w
krajowych lub zagranicznych instytucjach państwowych i prywatnych oraz jednostkach administracji państwowej
zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych, planowaniem, rozwojem lokalnym i regionalnym, a także ochroną
środowiska, waloryzacją wartości przyrodniczych oraz oceną ryzyka działań społeczno-ekonomicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku Environmental Protection and Management, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z
Polską Ramą Kwaliﬁkacji oraz oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska i zasobów przyrody, m. in. są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bioindykacja skażeń
Biologia owadów socjalnych i ich pasożytów
Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków
Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
Ekologia ewolucyjna mikroorganizmów
Ekologia gleby
Ekologia molekularna
Ekologia ssaków drapieżnych i kopytnych
Ekotoksykologia i ekologia stresu
Energetyka wzrostu i rozrodu
Ewolucja strategii życia organizmów
Ewolucyjne podstawy ekologii populacyjnej i ekosystemowej
Fizjologiczne i bioenergetyczne ograniczenia w funkcjonowaniu organizmów stałocieplnych w skrajnych warunkach
Genetyczne podłoże adaptacji
Genomika ekologiczna
Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
Stan środowiska wód płynących
Komunikacja węchowa i akustyczna u ssaków
Mikoryza, interakcje między roślinami i mikroorganizmami
Procesy dekompozycji materii organicznej w ekosystemach z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń przemysłowych
Rozmieszczenie i liczebność awifauny
Rozwój termoregulacji gryzoni i ptaków łownych
Społeczne aspekty zarządzania zasobami naturalnymi
Systematyka, ekologia i biologia glonów, orzęsków i owadów wodnych
Świadomość społeczna dotycząca problemów ochrony przyrody
Zachowanie się i biologia organizmów na tle środowiska
Zmienność geograﬁczna metabolizmu

Związek badań naukowych z dydaktyką
Koordynatorami przedmiotów obowiązkowych prowadzonych w ramach kierunku Environmental Protection and Management
są pracownicy posiadający uznany dorobek naukowy w swojej dziedzinie i będący kierownikami projektów badawczych.
Większość badań realizowanych przez pracowników Instytutu Nauk o Środowisku związana jest z szeroko rozumianą ochroną
środowiska i przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji. Prowadzone są prace molekularne w dziedzinie ochrony
zasobów genetycznych, prace dotyczące biologii i ekologii osobników, populacji, a także całych biocenoz i ekosystemów.
Wiele badań ma aplikacyjny charakter i jest wykonywanych we współpracy z Parkami Narodowymi i zakładami takimi jak np.
oczyszczalnie ścieków. Doskonałym potwierdzeniem jakości tych badań jest duża liczba projektów i grantów, których
beneﬁcjentami są pracownicy INoŚ i w których wykonanie zaangażowani są studenci realizujący swoje prace magisterskie.
Aktywnemu udziałowi studentów w pracach badawczych, sprzyja struktura organizacyjna Instytutu, który składa się z
zespołów łatwo dostosowujących się do zadań badawczych zaplanowanych w projektach i grantach. Kierownik projektu
angażuje studenta w realizowane badania i prezentacje wyników w postaci prac magisterskich, publikacji i doniesień
konferencyjnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych i nowoczesnych salach dydaktycznych i laboratoriach Wydziału Biologii

Nauka, badania, infrastruktura
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mieszczącego się w całości w nowych budynkach III Kampusu UJ. Do dyspozycji studentów są: sale wykładowe (od 30 do 400
miejsc), sale seminaryjne (od 15 do 20 miejsc) i sale ćwiczeniowe z 15-20 stanowiskami pracy. Studenci mogą korzystać z
dwóch pracowni komputerowych i pracowni mikroskopowej. Swoje badania, studenci mogą prowadzić w pracowniach i
laboratoriach naukowych: ekologii mikroorganizmów wodnych, ekochemii i ekotoksykologii, ekologii molekularnej, ekologii
termalnej i innych dostępnych w Instytutach: Nauk o Środowisku, Zoologii i Badań Biomedycznych oraz Botaniki. Ponadto, na
terenie wydziału znajduje się doskonale wyposażona Biblioteka Nauk Przyrodniczych i czytelnia, w której dostępnych jest
około 119 tyś. woluminów druków zwartych i ciągłych, książek i czasopism z zakresu biologii, biotechnologii, ochrony
środowiska, zoologii, geograﬁi i nauk pokrewnych. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w terenowych stacjach naukowych
w Ochotnicy Górnej i w Łazach.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0521

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Na program studiów Environmental Protection and Management składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 55 ECTS
oraz realizowane w formie fakultatywnej (65 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria (Seminar) i pracownie
magisterskie (Master Project), za które student uzyskuje odpowiednio 8 i 35 ECTS. Pozostałe 22 punkty ECTS student
uzyskuje, wybierając przedmioty z przedstawianej na początku semestru listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w
terenie lub laboratorium.
Wymagane 5 ECTS z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych student uzyskuje, realizując następujące kursy
obowiązkowe:
Social and Economic Aspects of Nature Conservation
Governance of natural resources

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

114

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

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: 1283

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
n/d

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i
zarządzaniem zasobami przyrody, przygotowaną na podstawie przeprowadzonych w laboratorium lub w terenie badań
eksperymentalnych.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EPM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych oraz ich
konsekwencjach dla przyrody i środowiska

P7U_W, P7S_WG

EPM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie metodologię nauk o środowisku ze szczególnym
uwzględnieniem waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego

P7S_WG

EPM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie konieczność ochrony środowiska, zarządzania zasobami
wspólnymi oraz prawne aspekty działań. Dostrzega zależności, ryzyko i konsekwencje P7U_W, P7S_WG
decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska.

EPM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie współczesne problemy środowiska przyrodniczego i potraﬁ
wskazać nowe zagrożenia

P7S_WG

EPM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska i
zarządzania zasobami naturalnymi

P7S_WK

EPM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady planowania badań i weryﬁkowania hipotez
badawczych, a także techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie
jakości środowiska przyrodniczego

P7S_WG

EPM_K2_W07

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące sposobów pozyskiwania i rozliczania
projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania
zasobami przyrody

P7S_WG,
P7S_WK

EPM_K2_W08

Absolwent zna i rozumie zasady analizowania danych empirycznych, wyników badań i
ich interpretacji, a także prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych z
P7S_WG
wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych, statystycznych i
informatycznych

EPM_K2_W09

Absolwent zna i rozumie nowe trendy i kierunki zmian w ochronie środowiska i w
zarządzaniu zasobami przyrody

P7S_WG,
P7S_WK

EPM_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P7S_WK

EPM_K2_W11

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej nabytą wiedzę i umiejętności oceny ryzyka
inwestycji oraz negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

EPM_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań
związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody

P7S_UW

EPM_K2_U02

Absolwent potraﬁ stosować adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy
komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania

P7S_UW

EPM_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystywać specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji
zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

P7S_UK

EPM_K2_U04

Absolwent potraﬁ przygotowywać publiczne prezentacje dotyczące zagadnień
ochrony środowiska i przyrody z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

P7S_UW, P7S_UK

EPM_K2_U05

Absolwent potraﬁ napisać tekst dotyczący zagadnień ochrony środowiska
prezentujący własne badania oraz opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz
środowiskowych

P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EPM_K2_U06

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, dokonywać selekcji oraz wykorzystywać konieczne
informacje pozyskiwane z różnych źródeł w języku angielskim

P7S_UW, P7S_UK

EPM_K2_U07

Absolwent potraﬁ zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić
ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych
działań i inwestycji dla środowiska

P7S_UW

EPM_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony
środowiska i zarządzania zasobami przyrody

P7S_UW, P7S_UK

EPM_K2_U09

Absolwent potraﬁ swobodnie komunikować się w języku obcym, prowadzić debatę i
przedstawiać zagadnienia związane z tematyką studiów w zakresie nauk o
środowisku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+

P7S_UW, P7S_UK

EPM_K2_U10

Absolwent potraﬁ kierować pracą innych, stawiać zadania i oceniać ich realizację

P7S_UW,
P7S_UO

EPM_K2_U11

Absolwent potraﬁ stale zdobywać wiedzę i podnosić kwaliﬁkacje, potraﬁ inspirować i
pomagać innym a także wskazywać i osiągać cele na drodze swojego rozwoju
zawodowego

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

EPM_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, korzystania z uznanych
P7S_KK
i rzetelnych źródeł informacji naukowej oraz wyciągania poprawnych wniosków przy
rozstrzyganiu problemów praktycznych

EPM_K2_K02

Absolwent jest gotów do prowadzenia dyskusji i przedstawiania naukowych
argumentów dotyczących ochrony środowiska i przyrody

P7S_KO

EPM_K2_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedzialności za właściwą ocenę zagrożeń na
stanowisku pracy oraz potraﬁ dbać o bezpieczeństwo i ergonomię podczas
wykonywania różnych zadań

P7U_K, P7S_KO

EPM_K2_K04

Absolwent jest gotów do niezależnego myślenia i działania w celu ochrony środowiska
P7S_KO
przyrodniczego i zrównoważonego gospodarowania zasobami wspólnymi

EPM_K2_K05

Absolwent jest gotów do planowania swojego dalszego rozwóju zawodowego,
ukierunkowywać działania innych oraz działać w sposób przedsiębiorczy osiągając
zamierzone cele

P7S_KO, P7S_KR

EPM_K2_K06

Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, a także potraﬁ
planować pracę w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

EPM_K2_K07

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki i wymogami prawa

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów fakultatywnych ujętych w planie studiów za co najmniej 22
ECTS (I rok - 12 ECTS, II rok - 10 ECTS).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Avian Ecology and Conservation - part 1

34

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Experimental design, data analysis and presentation

80

-

-

O

Governance of natural resources

30

3,0

egzamin

O

Practical aspects of environmental conservation - part 1

42

3,0

egzamin

O

Tropical ecology

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminar

30

2,0

zaliczenie

O

Master Project in environmental protection

15

2,0

zaliczenie

O

BHK, Health and Safety

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Animal energy budgets in conservation biology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grant writing in environmental studies

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to R

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Molecular Ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Population size and dispersal estimation with mark-recapture

42

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Protozoology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practice in Environmental Sciences

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Baltic Sea Region – Nature and Man

30

3,0

egzamin

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego (Foreign language)

Plany studiów

F

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Student realizuje jeden przedmiot. W ramach lektoratu z języka obcego student może wybrać inny język obcy niż
angielski.
English for Biological Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Biological Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Applications of GIS

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Aquatic ecosystems – structure and function

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Avian Ecology and Conservation - part 2

34

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Environmentally friendly agriculture

30

2,0

egzamin

O

Experimental design, data analysis and presentation

15

9,0

egzamin

O

Fundamentals of environmental catalysis

30

3,0

egzamin

O

Practical aspects of environmental conservation - part 2

23

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminar

30

2,0

zaliczenie

O

Master Project in environmental protection

15

3,0

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Climate Change

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem ecology

36

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem ecology - practice

54

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethical aspects of genetic and cell manipulations

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian
model system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot
Tropical ecology-ﬁeld course

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

120

10,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego (Foreign language)

O

Student realizuje jeden przedmiot. W ramach lektoratu z języka obcego student może wybrać inny język obcy niż
angielski.
English for Biological Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Biological Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ecotoxicology and ecological risk assessment

40

3,0

egzamin

O

Solid waste management

30

2,0

egzamin

O

Seminar

30

2,0

zaliczenie

O

Master Project in environmental protection

60

15,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Animal energy budgets in conservation biology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecology of fungi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grant writing in environmental studies

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Host-parasite interaction – ecology and application in biological
control

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Molecular Ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Population size and dispersal estimation with mark-recapture

42

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Protozoology

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practice in Environmental Sciences

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Baltic Sea Region – Nature and Man

30

3,0

egzamin

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biotechnologial methods of fuels production

50

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Conservation genetics

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ecological assessment and evaluation

30

2,0

egzamin

O

Social and economic aspects of nature conservation

16

2,0

egzamin

O

Seminar

30

2,0

zaliczenie

O

Master Project in environmental protection

60

15,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne [elective courses]

O

Biology of amphibians and reptiles

50

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Climate Change

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diversity and evolution of plants

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem ecology

36

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eﬀective research communication

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethical aspects of genetic and cell manipulations

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian
model system

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology-ﬁeld course

120

10,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ecosystem ecology - practice

54

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Avian Ecology and Conservation - part 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.210.5cac67bb61e80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, ćwiczenia: 4, konwersatorium: 14, ćwiczenia terenowe: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu biologii i ekologii ptaków oraz będzie potraﬁł użyć jej spotykając
się z problemami ochrony stosowanej. Student będzie miał wiedzę i praktyczne umiejętności: 1) oceny
różnorodności i liczebności ptaków w różnych skalach (od lokalnej po światową) 2) zdeﬁniowania potencjalnych
zagrożeń dla różnorodności i liczebności ptaków, 3) rozwijania, wdrażania i oceny strategii ochrony ptaków

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 złożone zjawiska i procesy
przyrodnicze (P2A_W01) - konsekwentnie stosuje
i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych
empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów
przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach
praktycznych (P2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności
w przyrodzie (P2A_W04) - ma wiedzę w zakresie zasad
planowania badań z wykorzystaniem technik
i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów (P2A_W07)

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W07

esej

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09,
EPM_K2_U10,
EPM_K2_U11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów (P2A-U01) - biegle wykorzystuje anglojęzyczną
literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów; czyta ze zrozumieniem
skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
(P2A_U02) - wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych (P2A_U03) - planuje i wykonuje
zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem
opiekuna naukowego (P2A_U04) - stosuje metody
statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne
do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze
specjalistycznym (P2A_U05) - zbiera i interpretuje
dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje
odpowiednie wnioski (P2A_U06) -wykazuje
umiejętność formułowania uzasadnionych sądów
na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
(P2A_U07) - wykazuje umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej (P2A_U08) - wykazuje umiejętność napisania
pracy badawczej oraz krótkiego doniesienia
naukowego w języku angielskim na podstawie
własnych badań naukowych (P2A_U09) - posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim,
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów (P2A_U10) - ma
umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (P2A_U12)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

student: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia
się innych osób (P2A_K01) - potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
(P2A_K02) - potraﬁ odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania (P2A_K03) - prawidłowo identyﬁkuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu (P2A_K04) - rozumie potrzebę
systematycznego zapoznawania się z czasopismami
naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla
studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy (P2A_K05) - systematycznie
aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne
zastosowania (P2A_K07)

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K05,
EPM_K2_K07

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

8

ćwiczenia

4

konwersatorium

14

ćwiczenia terenowe

8

przygotowanie raportu

20

konsultacje

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
34

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Moduł składa się z czterech kolejnych elementów (wykłady, zajęcia terenowe,
zajęcia laboratoryjne, seminaria przy okrągłym stole)
Zaliczenie kursu wymaga obecności na minimum ¾ wykładów, ¾ zajęć
praktycznych (terenowych i laboratoryjnych) oraz obecności na minimum sześciu
z siedmiu seminariów.
Avian Ecology and Conservation I: skupia się wokół zagadnień związanych z
jesienną i zimową aktywnością europejskich ptaków. Na przykład są to: jesienna
migracja, zimowanie, przetrwanie zimy itp. (moduł Avian Ecology and
Conservation II, który odbywa się latem porusza tematykę wiosennej migracji i
okresów reprodukcji).
Wykłady:

1.

Ekologia ptaków ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla
pojedynczych gatunków, ptasich społeczności oraz ptaków na wyższych
poziomach taksonomicznych. Etapy cyklu rocznego, etapy historii życia,
przyczyny zmniejszania populacji ptaków. Różnorodność i liczebność ptaków.
Ochrona i zarządzanie ochroną ptaków.

W1, U1, K1

Zajęcia terenowe:
Ocena różnorodności i liczebności ptaków. Metody terenowe - od obserwacji po
odłów. Obrączkowanie ptaków i obchodzenie się z żywym ptakiem.
Zajęcia laboratoryjne:
Morfologia i budowa ptaków. Komputerowe symulacje migracji ptaków. Analiza
danych telemetrycznych.
Seminarium w formie okrągłego stołu:
Moderowana dyskusja na temat zdeﬁniowany przez zadany artykuł naukowy.
Zagrożenia dla ptaków. Studia przypadków. Dyskusja materiałów znalezionych
przez studentów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
wnoszą po połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik
oceny w % za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium
studenckie okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany
jest w procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca
pisemna studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części
zajęć (wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na
część wykładową: Student dostarcza dwa 1-stronicowe raporty, każdy na
wybranym przez studenta referacie na temat rozdawany na początku
zajęć. Sprawozdania należy złożyć w połowie maja i są oceniane w
procentach w krokach co 5% (od 0-100%). Student otrzymuje komentarze
i ma możliwość poprawienia raportu w maju. Jeśli dostarczona zostanie
poprawiona wersja, tylko ta będzie oceniana i brana pod uwagę przy
końcowej ocenie kursu. Oceny za zaliczenie kursu mogą być przyznawane
według ostatecznego procentu (punktacji kursu) w wysokości 0 -50 = nie
zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5
> 90 – 100 = 5,0

ćwiczenia

Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
(na część wykładową, ćwiczenie i ćwiczenia terenowe) składają się po
połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik oceny w
% za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium studenckie
okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany jest w
procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca pisemna
studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części zajęć
(wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na część
ćwiczeniową: Student dostarcza jeden 1-stronicowy raport na temat
rozdawany na początku zajęć. Sprawozdania należy złożyć w połowie maja
i są oceniane w procentach w krokach co 5% (od 0-100%). Student
otrzymuje komentarze i ma możliwość poprawienia raportu w maju. Jeśli
dostarczona zostanie poprawiona wersja, tylko ta będzie oceniana i brana
pod uwagę przy końcowej ocenie kursu. Oceny za zaliczenie kursu mogą
być przyznawane według ostatecznego procentu (punktacji kursu) w
wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80
= 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

konwersatorium

Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
(na część wykładową, ćwiczenie i ćwiczenia terenowe) składają się po
połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik oceny w
% za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium studenckie
okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany jest w
procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Oceny za zaliczenie
kursu mogą być przyznawane według ostatecznego procentu (punktacji
kursu) w wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5
> 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
wnoszą po połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik
oceny w % za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium
studenckie okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany
jest w procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca
pisemna studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części
zajęć (wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na
część wykładową: Student dostarcza dwa 1-stronicowe raporty, każdy na
temat rozdawany na początku zajęć. Sprawozdania należy złożyć w
połowie maja i są oceniane w procentach w krokach co 5% (od 0-100%).
Student otrzymuje komentarze i ma możliwość poprawienia raportu w
maju. Jeśli dostarczona zostanie poprawiona wersja, tylko ta będzie
oceniana i brana pod uwagę przy końcowej ocenie kursu. Oceny za
zaliczenie kursu mogą być przyznawane według ostatecznego procentu
(punktacji kursu) w wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 –
70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0
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Experimental design, data analysis and presentation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.230.5cac67baddc61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 50, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie opisanych w następnych punktach efektów kształcenia studentów

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

• The student understands basics of scientiﬁc
methodology (concepts of research program,
paradigm, hypothesis, falsiﬁcation, and the scheme of
empirical hypothesis testing) and limitations of
scientiﬁc methodology (hypothetical status of
scientiﬁc theories, limitations to generality of
inferences and to inferences concerning causal
mechanisms); • understands at a base level
theoretical background of statistical methods typically
applied in biological sciences, especially the methods
based on the General Linear Model and the Least
Squares estimation (methods of regression analysis
and correlation, analysis of variance and covariance);
distinguishes types of factors in experimental/quasiexperimental designs (manipulative vs. classiﬁcation,
ﬁxed vs. random) and types of experimental
structures (factorial vs. hierarchical).

EPM_K2_W06,
EPM_K2_W07,
EPM_K2_W08

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U11

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can: • prepare a description of complete
research project; • design a proper multi-factor
experiment or a quasi-experimental scheme of ﬁeld
observations that will allow legitimate tests of
hypotheses in a given research problem; • describe
statistical models (in the form of the Linear Model) and
indicate proper ways of testing hypotheses concerning
eﬀects included in the models for a given complex
experimental or quasi-experimental design, including
both factorial and hierarchical structures and both
ﬁxed and random factors; • eﬀectively use
a spreadsheet program (e.g. Excel) to prepare wellorganized databases; • eﬀectively use statistical
software packages (such as Statistica, SAS, R or other
comparable programs) to perform statistical analyses
for the above mentioned models, and critically
interpret results of the analyses; • eﬀectively present
results of empirical research in the form of a written
report and an oral presentation assisted by
multimedia tools.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• The student eﬀectively collaborates with other
students in designing experiments, analyzing results,
and preparing written reports and oral presentations;
• complies with methodological requirements in
designing research plans and interpreting results of
empirical studies; • accepts the importance of
research results presentation in scientiﬁc activity.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

23 / 168

wykład z elementami konwersatorium

50

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie raportu

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
64

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Lectures/conversations:
• elements of the methodology of science: research program, paradigm,
hypothesis, falsiﬁcation, the scheme of empirical hypothesis testing, limitations of
scientiﬁc methodology;
• elements of the sociology of science and mechanisms of ﬁnancing: the
exchange of scientiﬁc information, evaluation of the achievements of scholars and
research projects, the main mechanisms of ﬁnancing scientiﬁc research in Poland,
a scheme of a typical grant application (such as submitted to the National Science
W1, K1
Centre), a scheme of report from empirical research published in a scientiﬁc
journal;
• repetition of the basics of statistical methods;
• advanced methods of statistical analysis of experimental data: theoretical basis
of the least-squares estimation, analysis of regression and correlation, analysis of
variance and covariance, and the General Linear Model; ﬁxed, random, and mixed
models of ANOVA and ANCOVA; factorial, hierarchical, repeated measures, and
combined designs; multiple comparisons (a priori and a posteriori tests).

2.

Practical classes and individual work:
• applications of Excel and statistical software packages (primarily R);
• work on projects deﬁned by instructor:
- analysis of methodological errors in case studies;
- deﬁning proper statistical models for complex experimental designs, identifying
types of the factors and model structures, and proper error terms for hypothesis
testing;
- planning the scheme of an experiment or ﬁeld data collection for a given
research problem and logistical limitations;
• work on students' own projects (these can be real projects planned for MSc
theses or hypothetical "dummy" projects created for the purpose of the course):
- individual presentation of preliminary proposal and analysis of its scientiﬁc value
and methodological correctness;
- team preparation and presentation of a complete research proposal and grant
application;
- critical review of the research proposal;
- complete statistical analysis of hypothetical results "obtained" in the project
(results are generated by the instructor);
- research report: preparation of a written report from the hypothetical project, in
such a form as required by scientiﬁc journals for manuscript submissions;
- research report: oral presentation of results from the hypothetical project in a
form suitable for a typical conference (support with computer-based slides);
- critical review of the written and oral presentations of research report.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium

• Active participation in discussions; • Accepted individual and group work
(research project, report, and presentation)

ćwiczenia

- accepted reports from individual homework; - >40% points in quizzes
performed during practical classes. The ﬁnal score for practical classes is
pass/fail.

Sylabusy
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Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Active participation in discussions; • Accepted individual and group
work (research project, report, and presentation); • Final exam
consisting of two parts: - theoretical (paper-based): a test checking
theoretical knowledge and designing a plan of an experiment or a
scheme of ﬁeld-data collection that solves a given research problem
within given logistical limitations, and proposing an adequate
statistical model for the design; - practical (computer-based):
performing complete data analysis for a given problem and a set of
empirical results; - conditions of passing the ﬁnal exam: >40% points
from each of the two parts of the exam; • Condition of getting the
credit for the entire course: > 50% points for the weighted mean
score from the quizzes performed on practical classes and the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
knowledge of basic statistical methods, such as required in level I biology curriculum;
ability to eﬀectively use a computer with Windows OS and basic oﬃce software (Word, Excel, PowerPoint)
ability to use basic functions of the R language and RStudio environment, in a scope such as described in the elective
course of “Introduction to R” (course number WB.INS-53). Students who do not meet the requirement are obliged to
take the course before or together with the “Experimental design… “ course.
Participation in lectures is obligatory

Sylabusy
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Governance of natural resources
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.210.5cac67bb63f0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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
0520Nauki o środowisku nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 14, konwersatorium: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów do analizy problemów w eksploatacji zasobów naturalnych jako dóbr
wspólnych, a także do wypracowania metod zrównoważonego zarządzania tymi dobrami w oparciu o przesłanki
naukowe.

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 wie, jakie są typy dóbr oraz jakie wynikają
z tego konsekwencje dla zarządzania określonymi
zasobami naturalnymi; student rozumie czym
charakteryzują się dobra wspólne oraz jakie zasoby
naturalne mają charakter dóbr wspólnych;

EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

student zna teoretyczne podstawy zrównoważonego
zarządzania dobrami wspólnymi; student zna zasady
zrównoważonego zarządzania globalnymi i lokalnymi
zasobami środowiska jako dobrami wspólnymi;

EPM_K2_W09,
EPM_K2_W11

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

student wie jak działają międzynarodowe instytucje
i porozumienia dotyczące zasobów środowiska.

EPM_K2_W05,
EPM_K2_W09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie pracować zespołowo nad
wypracowaniem zasad zrównoważonego zarządzania
zasobami środowiska przez małą grupę użytkowników;

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U10,
EPM_K2_U11

prezentacja, brak
zaliczenia

U2

zastosować wiedzę teoretyczną (pochodzącą z teorii
gier) do oceny przyczyn problemów w eksploatacji
zasobów naturalnych i zaproponowania zasad
zrównoważonego zarządzania tymi dobrami.

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U08

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest otwarty na współpracę, respektuje
wartości innych stron w dyskusji;

EPM_K2_K02

prezentacja

K2

student jest świadomy ogromnej skali wyzwań
globalnych problemów środowiskowych.

EPM_K2_K04,
EPM_K2_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

14

konwersatorium

6

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawy teoretyczne zarządzania dobrami wspólnymi: typy dóbr, formy
własności, rodzaje sposobów zarządzania dobrami. Podstawy teorii gier: dylemat
więźnia, tragedia wspólnego pastwiska. Instytucje dla zarządzania dobrami
wspólnymi, wprowadzenie do koncepcji współrządzenia.

W1, W2

2.

2. Charakterystyka zasobów naturalnych jako dóbr wspólnych, na poziomie
lokalnym i globalnym. Wprowadzenie koncepcji „Antropocenu” i granic planety.

W2, U2, K2

3.

3. Sposób organizacji zarządzania zasobami naturalnymi na poziomie globalnym:
działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz umów międzynarodowych.

W3

4.

4. Analiza przykładów globalnych: umowy międzynarodowe dotyczące połowów
wielorybów, zmian klimatycznych oraz różnorodności biologicznej.

W3, U2, K2

5.

5. Analiza przykładów lokalnych w zarządzaniu zasobami naturalnymi jako
dobrami wspólnymi.

W1, W2, U2, K2

6.

Przeprowadzenie gry symulującej zarządzanie zasobami naturalnymi o
charakterze dóbr wspólnych. Dyskusja na temat sposobów organizowania
współpracy użytkowników dóbr wspólnych.

U1, U2, K1, K2

7.

Ćwiczenia: Problemy w układaniu priorytetów dla działań globalnych instytucji.
Analiza celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

W2, W3, U2, K1, K2

8.

Sukcesy w zarządzaniu zasobami naturalnymi przez wspólnoty lokalne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Ochrona oceanów jako dóbr wspólnych.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

10.

Wyzwania stosowania instrumentów rynkowych w polityce klimatycznej.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

11.

Wyzwania konsensusu naukowego i przekazywania wiedzy naukowej do
społeczeństwa i decydentów w polityce klimatycznej.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

12.

Globalne bezpieczeństwo żywności jako problem dóbr wspólnych.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunki zaliczenia –
uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi. Warunki dopuszczenia do
egzaminu – zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

esej, prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń w formie prezentacji oraz którego eseju. Warunki
zaliczenia eseju – opis problemu oraz dyskusja rozwiązań w oparciu o
wiedzę teoretyczną i przykłady poznane na ćwiczeniach. Warunki
zaliczenia prezentacji – przedstawienie i wyjaśnienie problemu zadanego
do prezentacji.

konwersatorium

brak zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium: udział w grze i dyskusji.

wykład

Sylabusy
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Practical aspects of environmental conservation - part 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.210.5cac67badf3bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie różnych aspektów związanych z ochroną zasobów przyrodniczych, w tym przepisów prawnych
obowiązujących w Polsce i na świecie

C2

Poznanie sposobów zarządzania zasobami przyrodniczymi, metod rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych
powodowanych przez dziko żyjące zwierzęta

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 i potraﬁ opisać zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego

EPM_K2_W01

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

student tłumaczy zależności między-gatunkowe
w zależności od zróżnicowanych warunków
środowiskowych (w tym wpływu człowieka)

EPM_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

student opisuje metody służące do kompensacji szkód
wyrządzanych przez gatunki zwierząt objęte ochroną
prawną

EPM_K2_W03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji

EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

student umie przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

EPM_K2_U04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student inspiruje i organizuje proces uczenia się
innych osób

EPM_K2_K06

esej, prezentacja

K2

student umie pracować w zespole przyjmując różne
role

EPM_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- ochrona przyrody – historia, przepisy prawne w Polsce i na świecie,
- ekologia miejska – podstawowe zagadnienia,
- badania terenowe dziko żyjących zwierząt,
- zagrożenia dla środowiska przyrodniczego,
- jak przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i przygotować raport o
oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko,
- metody ochrony zagrożonych gatunków,
- sposoby gospodarowania zagrożonymi gatunkami,
- rozwiązywanie sytuacji konﬂiktowych z dziko żyjącymi zwierzętami,
- gatunki obce, gatunki obce inwazyjne

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne z zakresu wykładów, prezentacji indywidualnych i
forum dyskusyjnego, składający się z dwóch części: pierwsza w postaci
zamkniętych pytań i/oraz pytań do uzupełnienia, część druga w postaci
krótkiego eseju na wybrane dwa tematy z zaproponowanych czterech.
Stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach, student opisuje
co najmniej trzy zagrożenia, w tym antropogeniczne, dla środowiska
przyrodniczego; opisuje co najmniej dwie metody służące do
kompensacji szkód wyrządzanych przez gatunki chronione (na
podstawie uzyskanych informacji podczas wykładów); opisuje co
najmniej cztery przykłady sytuacji konﬂiktowych z dziko żyjącymi
zwierzętami; potraﬁ wymienić najważniejsze akty prawne związane z
ochroną przyrody obowiązujące w Polsce i na świecie. Udział procentowy
komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia: 1) czynne
uczestnictwo, brak nieobecności, praca w grupie - 10%; 2) indywidualna
prezentacja - 15%; 3) forum dyskusyjne - 10%; 4) zaliczenie pisemne 65%. Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia
prezentacji indywidualnej i forum dyskusyjnego. Należy uzyskać
minimum 50% punktów przyznanych za oba zaliczenia. Warunkiem
zaliczenia z całości kursu jest: - obecność podczas zajęć
konwersatoryjnych; zaliczenie indywidualnej prezentacji; zaliczenie
forum dyskusyjnego; przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy
uczestników grupy; uzyskanie co najmniej 50% łącznie ze wszystkich
komponentów Obecność na wykładach jest wskazana. Za aktywność
podczas wykładów oraz brak nieobecności będą przyznane punkty przez
prowadzącego, wliczane do oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
esej, prezentacja

Zaliczenie prezentacji indywidualnej - analiza zadanego tematu przez
prowadzącego – wyszukiwanie i analiza literatury (co najmniej 10
artykułów naukowych), przedstawienie podsumowania w postaci
streszczenia i prezentacji multimedialnej (15-20 min). Zaliczenie z zajęć
jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu pisemnego z modułu.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie forum
dyskusyjnego – uczestnicy kursu zostaną podzieleni na dwie grupy,
które będą miały dokonać analizy tego samego zadanego tematu. Każda
z grup będzie musiała zaprezentować przeciwstawną analizę, do której
stosując odpowiednią argumentację będzie próbowała przekonać drugą
grupę. Praca będzie polegała na wyszukaniu odpowiedniej literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych), przygotowaniu i wygłoszeniu
prezentacji i streszczenia oraz zastosowaniu odpowiedniej argumentacji
i umiejętności w prowadzeniu dyskusji - zaliczenie konieczne do
przystąpienia do egzaminu pisemnego z modułu. Obecność na zajęciach
jest obowiązkowa. Udział i zaangażowanie w pracy grupowej (dotyczy
forum dyskusyjnego) -punkty będą przyznawane przez innych
uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety
przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę
przyznanych punktów. Przyznane punkty będą wliczane do oceny
końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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Tropical ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.210.5ca756ccaa380.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie struktury i funkcjonowania głównych biomów tropikalnych oraz współczesnych zagrożeń dla
bioróżnorodności organizmów żywych.

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

najważniejsze tropikalne biomy i rozumie znaczenie
czynników środowiskowych dla ich struktury
i funkcjonowania; zna obecne zagrożenia dla
tropikalnych biomów, główne hipotezy wyjaśniające
kulminację różnorodności biotycznej w tropikalnych
lasach deszczowych, przystosowania do życia
w tropikach. Wie o szczególnym znaczeniu niektórych
grup owadów. Zna różne rodzaje mimikry i potraﬁ
wyjaśnić jej ewolucję.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić związki między klimatem i procesami
zachodzącymi w tropikach i opisać główne zagrożenia
dla ekosystemów tropikalnych. Potraﬁ wytłumaczyć
szczególne znaczenie tropikalnych biomów dla
zachowania różnorodności biotycznej i dla procesów
globalnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

propagowania szczególnego znaczenia tropikalnych
biomów dla różnorodności biotycznej Ziemi
i wskazywania zagrożeń, jakie niesie działalność
człowieka.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Wprowadzenie do ekologii tropików: biomy klimatów tropikalnych - występowanie
i charakterystyka; niszczenie i ochrona ekosystemów tropikalnych. Równikowe
lasy deszczowe - biom o największej różnorodności biotycznej na Ziemi.
Bioróżnorodność w tropikach: wzorce i przyczyny; strategie adaptacyjne roślin i
zwierząt w warunkach wilgotnego tropiku (lasy deszczowe, lasy mgłowe). Wzorce
geograﬁcznego rozmieszczenia organizmów w tropikach. Relacje drapieżnikoﬁara. Mimikra. Adaptacje zwierząt do życia w warunkach gorących pustyń:
gospodarka wodna, behawioralne i ﬁzjologiczne mechanizmy pozyskiwania i
oszczędzania wody; termoregulacja behawioralna i ﬁzjologiczna; historie życiowe.
Biologia raf koralowych i zespołów namorzynowych: warunki powstawania,
specyﬁka środowiska, bioróżnorodność.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytanie otwarte i/lub test wielokrotnego wyboru).
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie min. 50%
punktów.

konwersatorium

zaliczenie

udział w konwersatoriach, indywidualne zadania domowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu ekologii ogólnej

Sylabusy

36 / 168

Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2F0.5cac67bb0745b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

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 studenta z współczesnymi problemami w dziedzinie ekologii ochrony środowiska i przyrody oraz
zarządzania zasobami wspólnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problemy współczesnej ochrony środowiska i przyrody

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

zaliczenie

W2

metodologię badań stosowaną w pracach
ekologicznych i środowiskowych

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06

zaliczenie

W3

nowe trendy i kierunki badań stosowanych w ochronie
środowiska i przyrody

EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

zaliczenie

W4

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

EPM_K2_W10

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje
z różnych źródeł w języku angielskim

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

prezentacja, zaliczenie

U2

potraﬁ przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

U3

komunikować się w języku angielskim, potraﬁ
przedstawić w tym języku zagadnienia związane
z tematyką studiów

EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

U4

planować własną karierę zawodową lub naukową

EPM_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób

EPM_K2_K05

prezentacja, zaliczenie

K2

dyskusji na tematy związane z ochroną środowiska
i przyrody, samokrytyki i wyciągania wniosków
na podstawie autoanalizy i posiadanego
doświadczenia

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04

zaliczenie

K3

identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z ochroną środowiska i przyrody zgodnie
z obowiązującym prawem i zasadami etyki

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K07

prezentacja, zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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.

Współczesne problemy ochrony środowiska i przyrody, zarządzanie i
gospodarowanie zasobami przyrody, nowe trendy w dziedzinie ochrony
środowiska i przyrody.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, analiza przypadków, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w co najmniej 85% spotkań w ramach seminarium.
Przygotowanie 1-2 poprawnych merytorycznie i formalnie prezentacji.
prezentacja, zaliczenie
Aktywność i umiejętność dyskusji oraz przedstawiania swoich i
wysłuchiwania argumentów innych osób.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w co najmniej 85% spotkań w ramach seminarium.
Przygotowanie 1-2 poprawnych merytorycznie i formalnie prezentacji.
prezentacja, zaliczenie
Aktywność i umiejętność dyskusji oraz przedstawiania swoich i
wysłuchiwania argumentów innych osób.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w co najmniej 85% spotkań w ramach seminarium.
Przygotowanie 1-2 poprawnych merytorycznie i formalnie prezentacji.
prezentacja, zaliczenie
Aktywność i umiejętność dyskusji oraz przedstawiania swoich i
wysłuchiwania argumentów innych osób.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w co najmniej 85% spotkań w ramach seminarium.
Przygotowanie 1-2 poprawnych merytorycznie i formalnie prezentacji.
prezentacja, zaliczenie
Aktywność i umiejętność dyskusji oraz przedstawiania swoich i
wysłuchiwania argumentów innych osób.
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Master Project in environmental protection
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2F0.5cac67bb683ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 15

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
15.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do wykonania pracy magisterskiej na każdym etapie jej powstawania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologię nauk przyrodniczych

EPM_K2_W02

zaliczenie

W2

mechanizmy procesów ekologicznych na poziomie
populacji i ekosystemu

EPM_K2_W01

zaliczenie

W3

metody badawcze stosowane w ochronie środowiska
oraz metody zbierania materiałów w terenie i ich
analizy

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

łączyć wiedzę z rożnych dziedzin w celu rozwiązania
problemu naukowego

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U07

zaliczenie

U2

EPM_K2_U02,
krytycznie analizować otrzymane wyniki
EPM_K2_U03,
z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych
EPM_K2_U07

zaliczenie

U3

przygotowywać prezentację multimedialną i opisać
swoje badania w języku angielskim

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie

U4

używać programów komputerowych, pakietów
statystycznych, baz danych i innych narzędzi
przydatnych w przygotowywaniu swojej pracy
magisterskiej

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych
celów

EPM_K2_K06

zaliczenie

K2

świadomego używania różnorodnych i rzetelnych
źródeł wiedzy z poszanowaniem prawa autorskiego

EPM_K2_K07

zaliczenie

K3

uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich
kwaliﬁkacji

EPM_K2_K05

zaliczenie

K4

pracy naukowej zgodnie z zasadami etyki i wysokimi
standardami prowadzenia badań i prezentowania ich
wyników

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K07

zaliczenie

K5

stosowania zasad bezpieczeństwa wymaganych
w związku z prowadzonymi badaniami
na stanowiskach pracy w laboratorium i w terenie

EPM_K2_K03,
EPM_K2_K06

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

15

analiza problemu

45

projektowanie

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

70

pozyskanie danych

50

konsultacje

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

60

analiza i przygotowanie danych

100

konsultacje

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
220

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Forma aktywności studenta
pracownia

60

konsultacje

50

programowanie

70

analiza i przygotowanie danych

100

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
380

ECTS
15.0

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.

Student pracuje ze swoim opiekunem naukowym nad problemem badawczym,
którego zbadanie będzie podstawą pracy magisterskiej. Wszelkie problemy
badawcze rozwiązywane są podczas indywidualnych spotkań magistranta i
opiekuna, natomiast większość badań, analiz i opisów w tym pisanie pracy
student wykonuje samodzielnie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym
Rodzaj zajęć
pracownia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.
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Semestr 2
Metody nauczania:
samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym, konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 3
Metody nauczania:
samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym, konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 4
Metody nauczania:
samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym, konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych i
innych wymaganych tematem pracy. Przedstawianie okresowo
opiekunowi naukowemu postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.
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Animal energy budgets in conservation biology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.1558424653.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat budżetów energetycznych zwierząt, ich składowych oraz ich
konsekwencji dla ochrony zwierząt. Celem kursu jest pokazanie, że ograniczenia budżetów energetycznych
zwierząt są ważnym czynnikiem który należy brać pod uwagę do skutecznej ochrony osobników lub gatunków;
oraz zrozumienie w jaki sposób ta wiedza może pomóc w dostosowaniu strategii ochrony zwierząt.

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

złożone zjawiska i procesy zachodzące na różnych
poziomach organizacji biologicznej

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W2

zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych,
interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych
w pracy badawczej i działaniach praktycznych

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów umożliwiającą dostrzeganie związków
i zależności w przyrodzie

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystać literaturę naukową z zakresu dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, w języku angielskim;
czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty
naukowe w języku angielskim

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

krytycznie analizować i dokonywać selekcji informacji,
zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

EPM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

formułować i uzasadniać swoja opinię na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować wystąpienie w zakresie prac badawczych
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i wykazuje umiejętność napisania krótkiego
doniesienia naukowego w języku angielskim
na podstawie własnych badań naukowych

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

swobodnie porozumiewać się w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samokształcenia i rozumie konieczność ciągłego
podnoszenia swoich kompetencji

EPM_K2_K04,
EPM_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

do współdziałania w grupie i potraﬁ określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania

EPM_K2_K06,
EPM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

do rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu zgodnie z obowiązującym
prawem

EPM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

15

Sylabusy
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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.

W oparciu o najnowsze publikacje naukowe wcześniej przekazanej studentom
prowadzone będą seminaria dotyczące: podstaw budżetu energetycznego
zwierząt, poziomów troﬁcznych i związków między wiedzą na temat budżetu
energetycznego zwierząt a zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka i
dostosowanymi strategiami ochrony przyrody i zwierząt.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zostanie zaliczony przez studenta po uzyskaniu więcej niż 50%
(ocena końcowa). Ocena końcowa składa się z dwóch części: jedna
zaliczenie na ocenę
połowa oceny stanowi aktywny udział w trakcie seminariów a druga
połowa to pisemna 5-stronicowa praca.
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Ecology of fungi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67bae51d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 6, seminarium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs dostarczy podstawowych informacji na temat ogólnej biologii grzybów i ich sposobu życia. W
przeciwieństwie do podstawowych kursów mikologicznych, które są obowiązkowe dla studentów, nie będzie
koncentrować się na taksonomii grzybów, ale raczej na zrozumieniu różnorodnych strategii, które mogą
prowadzić do funkcjonowania ekosystemu.

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

znajomość charakterystyki poszczególnych grup
grzybów oraz ich znaczenia w środowisku,
podstawowych technik badawczych ekologii grzybów;
znaczenia grzybów w wybranych siedliskach oraz
powiązań z innymi organizmami

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnianie i charakterystyka grup grzybów;
przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych
siedliskach; umiejętność izolacji grzybów i utrzymania
kultur mikroorganizmów, oceny tolerancji i oporności
grzybów względem czynników abiotycznych;
umiejętność zademonstrowania i opisu zjawiska
sukcesji na odchodach oraz na żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność do samodzielnego wykonywania
powierzonych zadań, sprawność komunikowania się,
umiejętność współdziałania przy prowadzonych
eksperymentach, świadomość pozytywnego
i negatywnego wpływu grzybów na człowieka
i środowisko.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

6

seminarium

4

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

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 zagadnień związanych z ekologią grzybów endoﬁtowych,
saprobowych i pasożytniczych, z występowaniem grzybów, możliwością
wykorzystania ich w różnorodnych badaniach naukowych oraz ich wpływu na
człowieka, poznanie metod hodowli laboratoryjnych różnych grup grzybów jak
również metod oceny liczebności zarodników grzybów w powietrzu wewnątrz i na
zewnątrz budynków, zagadnienia związane z sukcesją grzybów na różnego typu
podłożach, problem toksyn grzybowych oraz związki grzybów ze zwierzętami
(zwłaszcza owadami).

W1, U1, K1

2.

Prezentacje wybranych prac naukowych dotyczących zagadnienia
przedstawionego w czasie wykładu, dyskusja.

W1, K1

3.

Izolacja i hodowla grzybów, badania konkurencji mikroorganizmów, metody oceny
tolerancji i oporności na metale ciężkie; hodowla grzybów na ekskrementach,
drewnie i żywności, endoﬁty roślinne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz seminarium. Zaliczenie ustne lub
pisemne - uzyskanie co najmniej 50% punktów.

ćwiczenia

prezentacja

Aktywny udział w ćwiczeniach, sporządzanie poprawnych
formalnie oraz merytorycznie raportów.

seminarium

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie
poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat. Aktywny udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Grant writing in environmental studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67bae6b13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Osoba która ukończyła kurs będzie przygotowana do samodzielnego lub zespołowego pisania prostych projektów
badawczych i projektów poświęconych ochronie przyrody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe aspekty przygotowania
projektu od etapu pomysłu do wypełnienia aplikacji.

EPM_K2_W06,
EPM_K2_W07

projekt
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W2

Student zna podstawowe zasady oceny wniosków
projektowych.

EPM_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować krótki projekt zgodnie
z regułami danej agencji ﬁnansującej.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U07

projekt

U2

zaprezentować swój projekt przed publicznością

EPM_K2_U04

prezentacja

U3

napisać recenzję projektu.

EPM_K2_U08,
EPM_K2_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w konstruktywny sposób ocenia projekty
innych uczestników i wyciąga wnioski z uwag które
sam otrzymuje.

EPM_K2_K01

projekt

K2

Student rozumie konieczność trzymania się ram
wyznaczonych przez formularze aplikacji i istotność
dotrzymywania terminów.

EPM_K2_K05,
EPM_K2_K06

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie projektu

15

przygotowanie ekspertyzy

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ogólny plan zajęć:
1. Wprowadzenie. Agencje ﬁnansujące badania środowiskowe i programy ochrony
przyrody w Polsce i na świecie
2. Struktura projektu
3. Określenie celu projektu
4. Plan projektu, opis metodologii badawczej/działań ochroniarskich
5. Budżet
6. Spodziewane efekty i ich znaczenie dla społeczeństwa
7. Streszczenie
8. Zarządzanie projektem i sprawozdawanie wyników
9. Prezentacja projektu przed komisją konkursową
10. Recenzowanie i poprawa projektu
Treści kursu:
1. Pozaﬁnansowe zalety pisania projektu. Przegląd Polskich i zagranicznych
agencji ﬁnansujących działania dotyczące środowiska naturalnego. 2. Curriculum
vitae aplikanta. Typowa struktura projektu naukowego opartego o hipotezy
badawcze i projektu ukierunkowanego na ochronę przyrody. 3. Od pytania do
hipotezy badawczej. Falsyﬁkowalność hipotez. Od problemów środowiskowych do
projektu działań ochronnych. 4. Jak zaplanować badania/czynności ochronne,
znaleźć właściwą metodykę/narzędzia. Aspekty etyczne. Wymagane załączniki. 5.
Elementy budżetu, wyliczanie kosztów osobowych, aparatury, środków
nietrwałych i innych, w tym kosztów pośrednich. Uzasadnienie budżetu. 6.
Spodziewane efekty projektu, w tym jego szersze implikacje. Propagowanie
wyników projektu. 7. Pisanie streszczenia. 8. Realizacja projektu – zarządzanie
czasem, współpraca, reakcja na niespodziewane okoliczności. Sprawozdawanie
wyników projektu. 9. Prezentacja projektu przed komisją konkursową, odpowiedzi
na pytania. 10. Pisanie recenzji projektu. Wykorzystanie komentarzy z recenzji do
poprawienia własnej aplikacji. Kryteria oceny projektu.
Materiały dydaktyczne obejmują formularze projektów, instrukcje dla aplikantów i
kryteria oceny wniosków oraz przykłady projektów które uzyskały ﬁnansowanie.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Minimalne wymagania do zaliczenia: obecność przynajmniej na 24h zajęć
i ukończone zadania domowe. Skala oceny końcowej (5 do 2 i
odpowiadające im A – F): 2.0 (F): Student nie spełnił minimalnych
wymagań 3.0 (E): Zadania domowe oddane po terminie 3.5 (D): Zadania
projekt, prezentacja domowe oddane na czas, poważne błędy formalne 4.0 (C): Zadania
domowe oddane na czas, nieliczne błędy formalne 4.5 (B): Zadania
domowe oddane na czas i bez błędów formalnych 5.0 (A): Zadania
domowe oddane na czas i bez błędów formalnych. Wysoka aktywność w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67bb12807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość interakcji pomiędzy organizmami symbiotycznymi i ich gospodarzami oraz możliwość zastosowania
tej wiedzy w biologicznej ochronie upraw.

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

Mechanizmy prowadzące od symbiozy
do patogenności organizmów względem zwierząt
bezkręgowych; koewolucję pasożytów i ich
gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję
gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach
ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu
zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu
widzenia ekonomicznego.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08,
EPM_K2_W09

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt
w biologii danego gatunku oraz jej role
w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę
stosowania biologicznej ochrony roślin nad
chemicznymi środkami (pestycydami).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych
środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako
tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska
sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych,
niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

konwersatorium

10

wykład

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie raportu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii
czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.
Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze
szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona
gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne
gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt.
Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy
używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia
ekonomicznego.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Badanie zależności infekcyjności nicieni owadobójczych oraz grzybów
oraz nicieni ślimakobójczych.

W1, U1, K1

3.

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy
pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt
bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej
ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych
(pestycydów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami. Raport
będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami
stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność
cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych
oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników.

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji. Prezentacje będą
przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też
spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

wykład

egzamin pisemny

Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Introduction to R
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.210.1584353145.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To familiarize students with the basic functions of the R language and RStudio environment to the extent that
allows an independent use for the analysis of ecological and evolutionary data

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

- student knows the basics of syntax and features of R
language objects - the student knows the rules for
creating functions and task automation in R

EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
- student is able to use R language and Rstudio
package for biological data analysis

U1

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U11

zaliczenie na ocenę

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
- student understands the need to automate tasks in
the ﬁeld of data analysis - the student appreciates the
importance of creating and archiving scripts that are
a permanent record of the data analysis process student understands the idea and advantages of free
software

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

R and RStudio
• Basic objects in R: vectors, lists, matrices, data tables
• Basic principles of operation on objects in R
• Logical conditions
• Loading data into R and exporting analysis results
• The most important built-in functions
• Creating own functions and modifying existing ones
• Control instructions and task automation: apply functions and loops
• Biological data in R (import and modiﬁcation): tidy data and dyplr
• Creating simple plots using ggplot2

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę To pass, a student has to obtain > 50% of the maximum score

Wymagania wstępne i dodatkowe
None

Sylabusy
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Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67bae84fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z głównymi zagadnieniami biogeograﬁi odnoszącymi się do obszarów
wyspowych w znaczeniu geograﬁcznym jak i ekologicznym. Zrozumienie przez niego działanie głównych
czynników ekologicznych i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp kontynentalnych i oceanicznych, w tym
wpływających na liczebność gatunkową obszarów izolowanych oraz korelacje pomiędzy obszarowo-gatunkowe.
Poznanie głównych sposoby dyspersji pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich wpływu na możliwości
dyspersji organizmów. Zapoznanie się z podejściem opisowym i analitycznym do zagadnień konkurencji
międzygatunkowej na obszarach wyspowych. Zrozumienie podstaw ewolucyjnych takich zjawisk jak karłowatość,
gigantyzm oraz nielotność na wyspach, oraz zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi gatunkami, które
stanowią przykłady tych procesów.

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

główne zagadnienia biogeograﬁi. Rozumie działanie
głównych czynników ekologicznych
i biogeograﬁcznych kształtujących fauny wysp
kontynentalnych i oceanicznych, w korelacje
obszarowo-gatunkowe. Zna główne sposoby dyspersji
pasywnej i aktywnej migracji, rodzaje barier i ich
wpływu na możliwości dyspersji organizmów. Zna
metody biogeograﬁi opisowej i analitycznej. Rozumie
podstawy ewolucyjne głównych zjawisk mających
miejsce na wyspach.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W08

zaliczenie pisemne

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U11

zaliczenie pisemne

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać specjalistyczną z zakresu biogeograﬁi
wysp wiedzę konieczną do interpretacji zebranych
danych empirycznych i wyciągania odpowiednich
wniosków.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania istotności posiadanej wiedzy z zakresu
rozmieszczenia organizmów na wyspach w celu
zrozumienia wielu innych dziedzin nauk biologicznych
i społecznych; dostrzega, na czym polega rzetelność
w prowadzeniu badań z wykorzystaniem poznanych
metod analitycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Deﬁnicja i zakres biogeograﬁi; biogeograﬁa ekologiczna i historyczna, opisowa i
analityczna, ﬁtogeograﬁa i zoogeograﬁa; biogeograﬁa wysp, zakres i metody
analityczne; deﬁnicja wyspy z punktu widzenia ekologicznego i geograﬁcznego;
różne rodzaje wysp, kontynentalne (przykłady), rafowe (przykłady), wulkaniczne
(przykłady), inne (przykłady), sztuczne; wyspy jeziorne, powstawanie wysp; zarysy
tektoniki płyt i dryfu kontynentów; historia geologiczna wybranych wysp
(Madagaskar, Nowa Zelandia, Hawaje); wulkanizm na wyspach; powstawanie raf
koralowych; zasoby wodne; początkowe badania nad biogeograﬁą wysp: Darwin
na Galapagos, Wallace na Molikach; teoria biogeograﬁi wysp Wilsona i
MacArthura; krzywe imigracji i ekstynkcji, efekt celu, efekt ratunkowy, kładki,
równowaga faunistyczna; sposoby dyspersji na wyspy, pokonywanie barier
długodystansowych; procesy imigracji, biochoria i hydrochoria, przykłady; udział
człowieka w dyspersji; ekologia wysp, nasycenie siedliskowe; wymiana
gatunkowa, konkurencja o niszę ekologiczną, konkurencyjne wypieranie; proces
relaksacji; obecne i dawne wymieranie, przegląd form wymarłych; specjacja na
wyspach, dryf genetyczny, efekt wąskiego gardła, radiacja adaptacyjna,
przystosowania ﬁzjologiczne i behawioralne; formy olbrzymie i karłowate,
brachypteryczność, dobór naturalny, podstawy ewolucyjne, różne hipotezy,
W1, U1, K1
przykłady (ssaki, ptaki, bezkręgowce); przykład zięb Darwina. metody mierzenia
różnorodności ekologicznej; bioróżnorodność na wyspach, miary i wskaźniki
różnorodności; zależność od obszaru i odległości od kontynentu; ubóstwo
biotyczne wysp, endemity na wyspach, przykłady paleo i neoendemitów; przegląd
najbardziej interesujących wysp wulkanicznych: Galapagos,Święta Helena,
Reunion i Mauritius; geograﬁa, położenie, fauna i ﬂora; przykład wysp Świętego
Tomasza i Książęcej jako naturalnych laboratoriów; przegląd najbardziej
interesujących wysp dryfowych (Nowa Kaledonia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia),
wyspy koralowe Pacyﬁku, Korsyka i inne wyspy akwenu Morza Śródziemnego,
geograﬁa i historia w Plejstocenie; ﬂora i fauna; biogeograﬁa wysp na obszarach
kontynentalnych, obszary górskie, wymieranie, kolonizacje; wyspy ekologiczne,
dyspersja długodystansowa nad obszarami lądowymi niezdatnymi do
zamieszkania; dyspersja przez korytarze ekologiczne; powolna penetracja;
przykład gór stołowych obszaru Pantepuy; wyspy w badaniach ﬁlogeograﬁcznych;
metody analityczne omówione na konkretnych przykładach; ochrona środowisk
wyspowych; obszary priorytetowe, hotspoty bioróżnorodności; zagrożenie
gatunkami egzotycznymi i działalności człowieka; akty prawne, niektóre
szczególnie interesujące wyspy z punktu widzenia ochrony środowiska.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu w formie testu pytań otwartych, wymagane
uzyskanie co najmniej 50% punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych
zaliczenie pisemne
od 1 do 3 punktów za przygotowanie eseju z zadanego tematu
związanego z kluczowymi zagadnieniami z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka angielskiego, obecność nieobowiązkowa

Sylabusy

64 / 168

Molecular Ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67bae9c91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technikami molekularnymi (głównie technikami badania zmienności DNA)
wykorzystywanymi w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

• Zna najważniejsze metody molekularne stosowane
w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W08

egzamin pisemny
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W2

• Rozumie podstawy teoretyczne metod stosowanych
do wnioskowania o procesach ekologicznych
i ewolucyjnych ze wzorców zmienności genetycznej

EPM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

• Rozumie zalety i ograniczenia różnych typów
markerów molekularnych

EPM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• Potraﬁ wybrać metody/markery molekularne
odpowiednie dla określonych problemów
ekologicznych lub ewolucyjnych

EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

• Potraﬁ zinterpretować wzory zmienności genetycznej EPM_K2_U02,
uzyskane w badaniach populacyjnych
EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

• Potraﬁ znaleźć określone informacje w
ogólnodostępnych bazach sekwencji biologicznych

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

zaliczenie pisemne

U4

• Potraﬁ obsługiwać w podstawowym zakresie
oprogramowanie stosowane w ekologii molekularnej

EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• Ma świadomość kluczowej roli metod molekularnych
we współczesnych badaniach ekologicznych
i ewolucyjnych

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K03

zaliczenie

K2

• Docenia znaczenie i zastosowania praktyczne metod
molekularnych w ochronie gatunków

EPM_K2_K01

zaliczenie

K3

• Potraﬁ wyjaśnić niespecjalistom korzyści, jakie
wynikają z praktycznego zastosowania metod
molekularnych

EPM_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

• Co to jest ekologia molekularna?
• Zalety i wady metod molekularnych w badaniach ekologicznych i ewolucyjncyh

W1, W2, W3, U1, K1

2.

• Pobór prób
• Izolacja i pomiar kwasów nukleinowych
• Typy markerów molekularnych
• Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)
• Sekwencjonowanie DNA i jego kluczowa rola w ekologii molekularnej
• Identyﬁkacja molekularna: od osobnika do biomu

W1, U1, U2, K1

3.

• Zmienność genetyczna w populacjach
• Zróżnicowanie genetyczne między populacjami
• Filogeograﬁa i przepływ genów: wnioskowanie z genealogii genów
• Metody molekularne w genetyce konserwatorskiej
• Dobór naturalny na poziomie molekularnym

U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

4.

• Izolacja DNA
• PCR
• Elektroforeza DNA
• Analiza mikrosatelitów
• Oprogramowanie używane w ekologii molekularnej
• Przeszukiwanie baz sekwencji biologicznych, porównywanie sekwencji

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin: test wyboru; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie >
50% punktów

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Studenci muszą uczestniczyć przynajmniej w 80% zajęć
laboratoryjnych i komputerowych Przed przystąpieniem do
zaliczenie pisemne, zaliczenie
egzaminu, studenci muszą zaliczyć test z ćwiczeń; warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie > 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs genetyki. Ukończenie kursu genetyki populacyjnej lub ewolucyjnej nie jest konieczne, lecz stanowiłoby
ułatwienie dla studentów.

Sylabusy
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Population size and dispersal estimation with mark-recapture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.1584362325.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, ćwiczenia: 28

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Metody odłowów, znakowania i ponownych odłowów umożliwiają precyzyjne szacowanie liczebności populacji
badanych gatunków oraz dyspersji, tj. losowego przemieszczania się osobników, pomiędzy populacjami. Oba
wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla dynamiki populacji gatunków, stąd też odłowy, znakowanie i ponowne
odłowy są powszechnie stosowane zarówno w podstawowych badaniach ekologicznych jak i w programach
monitoringu wielu gatunków, zwłaszcza zagrożonych lub występujących w pofragmentowanych siedliskach.
Celem kursu jest zdobycie przez studentów umiejętności prawidłowego planowania badań z wykorzystaniem
odłowów, znakowania i ponownych odłowów, a następnie szacowania liczebności populacji oraz parametrów
dyspersji osobników na podstawie analiz zebranych 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

Student zna możliwości i ograniczenia zastosowań
metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów
w badaniach ekologicznych i w monitoringu gatunków.

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie założenia podstawowych modeli
stosowanych w analizie danych dostarczonych przez
te metody.

EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykonywać analizy liczebności
populacji i parametrów dyspersji przy pomocy
ogólnodostępnych programów komputerowych.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student właściwie interpretuje wyniki uzyskiwane
w takich analizach.

EPM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student aktywnie angażuje się w realizację
powierzonych zadań badawczych wykonywanych
samodzielnie lub w małych zespołach.

EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest ukierunkowany na terminowe osiąganie
postawionych celów.

EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

ćwiczenia

28

przygotowanie do ćwiczeń

18

analiza i przygotowanie danych

21

przygotowanie do sprawdzianu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zagadnienia poruszane na wykładach obejmują (i) zalety i ograniczenia
stosowania metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów w badaniach
populacyjnych; (ii) sposoby znakowania osobników w różnych grupach
systematycznych (iii) założenia podstawowych modeli analizy liczebności
populacji zamkniętych, tj. o stałej liczbie osobników w trakcie badań, i otwartych,
tj. o zmieniającej się liczbie osobników na skutek procesów demograﬁcznych
(rozród i/lub śmiertelność) oraz dyspersji (emigracji i/lub imigracja); (iv)
teoretyczne podstawy analizy dyspersji: ewolucyjne przyczyny dyspersji, jej rola w
funkcjonowaniu populacji i metapopulacji, rozróżnianie dyspersji od ich innych
typów przemieszczania się osobników (np. okresowe migracje, nomadyzm,
penetrowanie terytoriów i areałów bytowania); (v) najważniejsze parametry
dyspersji (średni dystans przemieszczenia, poziom emigracji, śmiertelność
migrantów) i ich szacowanie przy pomocy wskaźników opisowych i modeli
analitycznych; (vi) planowanie badań terenowych tak aby uzyskane dane
spełniały założenia modeli analitycznych, w tym ustalanie ich częstotliwości i
intensywności.
Kurs obejmuje 2 bloki po 7 godzin wykładowych (5:15 h) w drugiej części
semestru zimowego.

W1, W2

2.

Ćwiczenia poświęcone są zasadom analizy liczebności populacji i dyspersji
osobników przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych
przeznaczonych do tego celu, takich jak MARK i VM2. Drogą powtarzania kroków
wykonywanych przez prowadzącego, a następnie samodzielnych prób, studenci
poznają sposoby tworzenia plików z danymi i ich importowania do programów,
wykonywania analiz danych przy pomocy szerokiej gamy modeli analitycznych
(modele Cormacka-Jolly’ego-Sebera, modele CAPTURE, Robust Design, Virtual
Migration) oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.
Kurs obejmuje 4 bloki po 7 godzin ćwiczeń (5:15 h) w drugiej części semestru
zimowego.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w zajęciach.

ćwiczenia

Wykonanie analizy danych dostarczonych przez prowadzącego,
zaliczenie na ocenę ewentualnie uzyskanych w inny sposób, np. w ramach badań
wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
Posiadanie własnego laptopa nie jest wymagane, ale może być pomocne na ćwiczeniach praktycznych. Pliki instalacyjne
programów wykorzystywanych w ramach ćwiczeń zostaną udostępnione.

Sylabusy
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Practical Protozoology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67baeb482.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie różnorodności, metod badania i roli pierwotniaków w różnych ekosystemach naturalnych i sztucznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

często występujące gatunki mikroorganizmów będące
wskaźnikami jakości środowiska wodnego

EPM_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień
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W2

główne indeksy biotyczne oparte o mikroorganizmy
wodne przydatne w ocenie jakości procesów
oczyszczania

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych mikroskopów i technik
mikroskopowania

EPM_K2_U01

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

U2

ocenić jakość środowiska wodnego i procesów
oczyszczania ścieków w oparciu o analizę
mikroskopową z wykorzystaniem odpowiednich
procedur

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

U3

wykonać metody barwienia przydatne w rozróżnianiu
pierwotniaków i bakterii

EPM_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczenia się przez całe życie i stosowania wiedzy
w praktyce

EPM_K2_K05

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

K2

pracy w laboratorium przemysłowym i wykonywania
analiz biologicznych

EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04

pozytywne efekty
wykonanych analiz i
barwień

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie ekspertyzy

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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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Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych światem mikroorganizmów i
metodami mikroskopowymi. Celem jest opanowanie praktycznych umiejętności z
zakresu podstawowych metod badania pierwotniaków takich jak: pobieranie prób i
ocena liczebności; obserwacje przeżyciowe; rozpoznawanie najważniejszych grup
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
taksonomicznych; metody hodowli; przeżyciowe techniki barwienia orzęsków;
K2
metody srebrowe; preparaty trwałe; mikrofotograﬁa i komputerowa analiza
obrazu; wykorzystanie pierwotniaków do oceny stopnia zanieczyszczenia wód, w
eksperymentach laboratoryjnych, na lekcjach biologii; ocena jakości osadu
czynnego w oparciu skład biocenozy i występujące bakterie nitkowate a także
indeks biotyczny osadu Madonieg’o i metodę Eikelboom’a.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę,
pozytywne efekty wykonanych
analiz i barwień

Test zawierający pytania otwarte i zamknięte oraz zadania
(case studies) weryﬁkujące zdobytą wiedzę i umiejętność jej
praktycznego wykorzystania. Weryﬁkacja ciągła poprawności
pracy z mikroskopem i próbami ze środowisk wodnych,
poprawności oznaczeń mikroorganizmów, wykonanych analiz i
barwień. Oceniane są poprawność wykonywania procedur
prowadzących do osiągniecia założonego rezultatu.
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Practice in Environmental Sciences
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.1584358270.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, ćwiczenia: 18, konwersatorium: 2, ćwiczenia terenowe: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie metod i technik analitycznych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz praktycznych
aspektów prowadzenia badań.

C2

Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczenia w 3-4 osobowym zespole utworzonym w czasie
trwania kursu.

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 zjawiska przyrodnicze
wykorzystując wiedzę z zakresu biologii, chemii,
statystyki i matematyki. Rozumie konieczność
interdyscyplinarnego charakteru badań naukowych

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W2

Zna zasady wykonywania obserwacji i pomiarów oraz
stosowania aparatury badawczej, zna podstawowe
narzędzia i techniki badawcze stosowane w badaniach
organizmów i środowiska

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W3

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i dobrej
praktyki naukowej

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W4

Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

EPM_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U1

Potraﬁ zaplanować i wykonać w zespole prosty
eksperyment laboratoryjny i terenowy, potraﬁ
wykonać analizy i zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U2

Potraﬁ przedstawić otrzymane wyniki doświadczenia
w formie odpowiednich wykresów i tabel,
na podstawie otrzymanych wyników potraﬁ opracować
i napisać szczegółowy raport zawierający wnioski
i dyskusję wyników z odpowiednio zacytowaną
i wyszukaną w naukowych bazach danych literaturą

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

K1

Potraﬁ odpowiedzialnie zaplanować pracę w grupie
wykonując doświadczenia laboratoryjne, umie
pracować w zespole podczas przygotowywania
wspólnego raportu

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

K2

Dba o rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników
oraz o używany w badaniach sprzęt i aparaturę,
w pracy laboratoryjnej stosuje zasady BHP

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K06,
EPM_K2_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

8

ćwiczenia

18

konwersatorium

2

ćwiczenia terenowe

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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przygotowanie raportu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

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.

Zasady i metody prowadzenia prac badawczych w laboratorium i terenie
(procedury pobierania i przechowywania próbek, wybór metody analitycznej,
materiały referencyjne, roztwory wzorcowe, szeregi rozcieńczeń,standardy
czystości, normy obowiązujące w laboratoriach). Zasady działania aparatury
analitycznej (AAS, analiza elementarna, spektrometria mikropłytkowa,
respirometria, chromatograﬁa gazowa, wstrzykowa analiza przepływowa,
oznaczanie pH).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Metody gromadzenia, zapisywania i przedstawiania danych doświadczalnych z
wykorzystaniem programów komputerowych. Prawidłowa formy pracy naukowej
(tabele, wzory matematyczne, typy wykresów)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Metody poszukiwania i prawidłowego wykorzystania rzetelnej informacji naukowej
(posługiwanie się internetowymi naukowymi bazami danych, cytowanie
piśmiennictwa). Prawa twórcy w aspekcie swobody wymiany myśli naukowej.
Prawa autorskie dla naukowców (cytat, plagiat).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru
i krótkich otwartych pytań

ćwiczenia

projekt, raport, wyniki badań

obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i
terenowych oraz przedstawienie wyników doświadczenia
w formie raportu

konwersatorium

prezentacja

obowiązkowa obecność i prezentacja planu zespołowego
doświadczenia i otrzymanych wyników

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

obowiązkowa obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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The Baltic Sea Region – Nature and Man
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cb5898b1e249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 zajęć jest zrozumienie procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących w regionie
Morza Bałyckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne
w regionie Morza Bałtyckiego

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

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

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Geograﬁa ﬁzyczna i społeczno-ekonomiczna Regionu Morza Bałtyckiego:
Geograﬁa ﬁzyczna Morza Bałtyckiego. Życie przyrodnicze. Eutroﬁzacja morza.
Zanieczyszenie środowiska w regionie Morza Bałtyckiego. Wpływ
zanieszczyszczeń na środowisko przyrodnicze. Polityka środowiskowa i współpraca W1
w regionie Morza Bałtyckiego. Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny w
regionie. Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie. Geograﬁa polityczna
regionu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w
wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności.

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

78 / 168

The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.250.5cac67baf05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia: 6, ćwiczenia terenowe: 10, pracownia
komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora

C2

Poznanie ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

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 i opisuje gatunki należące
do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich
przystosowania do zróżnicowanych warunków
środowiskowych

EPM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

student identyﬁkuje zagrożenia dla ssaków
drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych
gatunków

EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

Student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji i ekologii Carnivora.

EPM_K2_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student zna i wykorzystuje metody służące do badań
ssaków drapieżnych w terenie

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

student dokonuje analizy diety drapieżnika

EPM_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

Student wiek jak napisać raport naukowy w języku
angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student planuje pracę rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

EPM_K2_K06

raport, zaliczenie

K2

student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

EPM_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K3

student rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
poprzez czytanie czasopism naukowych
i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych,
uznanych źródeł informacji naukowej

EPM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia

6

ćwiczenia terenowe

10

pracownia komputerowa

6

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

konsultacje

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu
Carnivora,
- co oznacza termin „drapieżnik”?
- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,
- problemy koegzystencji z człowiekiem,
- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych

W1, W2, W3, U1, U3, K3

2.

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków
- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych
- metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz
zbioru materiału badawczego w terenie

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach
rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu
Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potraﬁ opisać
przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując
odpowiednie przykłady; potraﬁ opisać sposoby komunikacji wśród
wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy
zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; zna i
potraﬁ opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony
wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie. Forma zaliczenia
pisemnego: zaliczenie pisemne z zakresu wykładów i ćwiczeń składający
się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do
uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa
tematy. Warunki dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z kursu:
zaliczenie pisemne
Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich
ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu
(minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie oraz przekazanie
wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy). Uzyskanie
pozytywnej oceny z kursu w przypadku uzyskania co najmniej 50% łącznie
ze wszystkich komponentów. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia:1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, praca w grupie - 15%; 2) raport - 20%; 3) zaliczenie
pisemne - 65% Aktywne uczestnictwo w zajęciach: za udział podczas
wykładów będą przyznawane punkty. Obecność na wykładach jest
wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
przyznane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą stanowiły
10% oceny końcowej.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

ćwiczenia terenowe

pracownia komputerowa

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Ćwiczenia laboratoryjne – poznanie metod służących do analizy diety
drapieżników, nauka identyﬁkacji materiału referencyjnego (materiał
kostny, preparaty mikroskopowe). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

zaliczenie

Jednodniowa wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego, wraz z
pracownikiem Parku przejście wzdłuż wyznaczonej trasy. Poznanie
podstawowych informacji o Parku, głównych typów siedliskowych, ﬂory i
fauny, rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków w tym
drapieżników. Podczas zajęć będą dyskutowane zależności
międzygatunkowe (drapieżnik – oﬁara), sposoby zarządzania terenem
objętym ochroną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

raport, zaliczenie

Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat
diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli
przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej,
indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy
skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas
ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu
pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie
musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez
prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co
najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych,
podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu
zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń. Za raport zostaną
przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie
raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i
stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia pisemnego. Udział i
zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu - punkty będą
przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie
anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma
średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły
5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest
obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z ekologii (na poziomie podstawowym), znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy
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English for Biological Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.230.623af081781d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

EPM_K2_W09,
EPM_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EPM_K2_W08,
EPM_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

EPM_K2_U05,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane EPM_K2_U06,
ze studiowanym kierunkiem
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy

84 / 168

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EPM_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

EPM_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EPM_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do egzaminu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U5

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
streszczenie tekstu, opis materiału graﬁcznego

W1, W2, W4, U1, U2, U6,
K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

U10, U11, U8, U9, K2, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

6.

W1, W3, W4, U1, U2

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie Warunkiem otrzymania
zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum
60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W
zaliczenie na ocenę
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania,
jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery
spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w
semestrze). Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie
prezentacji.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:
Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się
raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze).
Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników uzyskanych z części pisemnej
oraz średniej z zaliczenia semestrów, przy czym średnia z semestrów
stanowi 40% końcowej oceny z egzaminu, a egzamin pisemny 60%.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Biological Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.230.623af08182ef9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

EPM_K2_W09,
EPM_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EPM_K2_W08,
EPM_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EPM_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

EPM_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

EPM_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EPM_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U5

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
3.
streszczenie prezentacji ustnej, raport na podstawie danych graﬁcznych

W1, W2, W4, U1, U2, U6,
K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

U10, U11, U8, U9, K2, K4,
K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

6.

W1, W3, W4, U1, U2

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno
za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą
przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z
części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad

Sylabusy
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gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Applications of GIS
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5cac67bb75298.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30, ćwiczenia terenowe: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie informacji geograﬁcznej i jej zastosowań
środowiskowych

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 podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie
teorii i technologii informacji geograﬁcznej (GIS&T)
zawierające elementy kartograﬁi, teledetekcji,
nawigacji satelitarnej oraz systemów informacji
geograﬁcznej (GIS), zna podstawowe własności
i źródła pochodzenia danych przestrzennych oraz
założenia infrastruktury informacji przestrzennej

EPM_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pracować z oprogramowaniem dedykowanym
do pracy z danymi przestrzennymi

EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

U2

stosować wybrane metody przetwarzania i analizy
danych przestrzennych, wyszukiwać dane
przestrzenne, oceniać ich jakość oraz przydatność,
stosować je do rozwiązania zagadnień z zakresu
ochrony i zarządzania środowiskiem oraz wizualizować
wynik w postaci mapy

EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

K1

student ma świadomość ograniczeń prawnych
wykorzystania danych geograﬁcznych oraz
licencjonowanego oprogramowania, a także wagi
regulacji prawnych we współczesnym korzystaniu
z danych geograﬁcznych

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K07

projekt, raport

K2

student przestrzega zasad postępowania i higieny
pracy w laboratorium komputerowym oraz w pracy
terenowej

EPM_K2_K03

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

30

ćwiczenia terenowe

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reprezentacja i modele danych przestrzennych, układy odniesień przestrzennych,
pozyskiwanie danych przestrzennych, jakość danych przestrzennych,
infrastruktura informacji przestrzennej.
Wprowadzenie do oprogramowania dedykowanego do pracy z danymi
przestrzennymi, model rastrowy i wektorowy, bazy danych, pozyskiwanie i
zarządzanie danymi przestrzennymi, układy odniesień przestrzennych,
wprowadzenie do analiz przestrzennych (zapytania do bazy danych, operacje
algebraiczne i logiczne, operacje na lokalnym sąsiedztwie, operacje zonalne,
operacje globalne), analizy odległości i gęstości, interpolacja przestrzenna,
podstawowe techniki prezentacji kartograﬁcznej, przykłady wykorzystania GIS do
rozwiązywania problemów z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem.
Mapa i zdjęcie lotnicze / satelitarne w terenie - porównanie i weryﬁkacja
elementów treści mapy i zdjęcia z terenem, proste kartowanie terenowe z
wykorzystaniem mobilnej aplikacji mapowej.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Kolokwium końcowe - zaliczenie wymaga osiągnięcia poziomu 60% całego
zasobu wiedzy i umiejętności (wykład i ćwiczenia).

ćwiczenia

projekt

Warunek dopuszczenia: 80% obecności na ćwiczeniach. Projekt na ocenę
realizowany w grupie, zakończony raportem (50% oceny końcowej) oraz
prezentacją (50% oceny końcowej). Wymagane jest osiągnięcie wiedzy i
umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności;
wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

ćwiczenia terenowe

raport

Wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60%
całego zasobu wiedzy i umiejętności; wykazanie w 100% zakładanych
kompetencji personalnych i społecznych.

wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Aquatic ecosystems – structure and function
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5cac67bb76a9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 13, ćwiczenia: 6, konwersatorium: 5, ćwiczenia terenowe: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie zależności pomiędzy różnymi czynnikami ﬁzycznymi, chemicznymi i biologicznymi kształtującymi
środowisko wodne.

C2

Identyﬁkacja zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych.

C3

Nabycie podstawowych umiejętności w ocenie stanu ekologicznego środowiska wodnego.

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 opisuje strukturę i funkcję najważniejszych
typów ekosystemów wodnych jako wynik złożonych
interakcji czynników ﬁzycznych, chemicznych
i biologicznych.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

student rozpoznaje podstawowe problemy badawcze
ekologii wód, rozumiejąc konieczność
interdyscyplinarnego charakteru badań.

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

student rozpoznaje globalne zagrożenia dotyczące
ekosystemów wodnych.

EPM_K2_W04,
EPM_K2_W05

zaliczenie pisemne

W4

student zna biologię głównych grup hydrobiontów
i role, jakie pełnią one w ekosystemie.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukać adekwatne źródła informacji i sprawnie
korzysta z fachowej literatury w języku polskim
i angielskim.

EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie ustne, raport

U2

student umie pobierać próby organizmów wodnych
do analiz biologicznych

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U07

zaliczenie ustne, raport

U3

student rozpoznaje, a z pomocą literatury potraﬁ
oznaczyć pospolite taksony makrobezkręgowców
zamieszkujących wody powierzchniowe.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

zaliczenie ustne

U4

przygotować wystąpienie dotyczące szczegółowych
zagadnień z zakresu ekologii środowisk wodnych.

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U06

zaliczenie ustne, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
kształtujących ekosystemy wodne.

EPM_K2_K04,
EPM_K2_K07

zaliczenie ustne

K2

wykazuje potrzebę systematycznego pogłębiania
wiedzy.

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04

zaliczenie ustne, raport

K3

współpracuje w grupie organizując pracę zgodnie
z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa

EPM_K2_K05,
EPM_K2_K06,
EPM_K2_K07

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

13

ćwiczenia

6

konwersatorium

5

ćwiczenia terenowe

6

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykłady:
• Właściwości wody o szczególnym znaczeniu dla hydrobiontów.
• Charakterystyka głównych typów ekosystemów wodnych i dominujących w nich
czynników abiotycznych.
• Koncepcja ciągłości rzeki (river continuum).
1.

• Formacje ekologiczne organizmów wodnych i czynniki je kształtujące.

W1, W2, W3, W4, K1, K2

• Krążenie węgla i formy materii organicznej w ekosystemach wodnych.
• Różnice w obiegu węgla między rzekami a wodami stojącymi.
• Stan troﬁczny jezior i eutroﬁzacja.
• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.
Seminaria:
• Podstawy biomanipulacji w ekosystemach wodnych.
2.

W2, W3, U1, U4, K1, K2
• Wykorzystanie makrobezkręgowców w biomonitoringu wód powierzchniowych.
• Metody bioindykacji stanu ekologicznego wód.
Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe:
• Główne grupy organizmów wodnych – biologia i ekologia.
• Główne grupy organizmów wodnych – oznaczanie.

3.

• Planowanie cyklu poboru prób.

W2, W4, U2, U3, K1, K3

• Sprzęt i metody poboru prób biologicznych.
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas badań terenowych.
• Opracowanie prób zebranych w terenie.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Kolokwium złożone z pytań otwartych i testowych. Warunkiem zaliczenia
jest uzyskanie co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

ćwiczenia

raport

Oceniana będzie aktywność, oraz umiejętność poprawnego oznaczania
podstawowych makrobezkręgowców wodnych do rodzaju.

konwersatorium

zaliczenie ustne

aktywny udział w dyskusji

raport

Oceniane będzie zgodne z metodyką i zachowaniem zasad
bezpieczeństwa pobieranie prób z różnych typów środowisk wodnych,
rozpoznawanie i oznaczanie najpospolitszych w próbach organizmów
przynajmniej do rodziny

ćwiczenia terenowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Avian Ecology and Conservation - part 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5cac67bb7c557.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, ćwiczenia: 4, konwersatorium: 14, ćwiczenia terenowe: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu biologii i ekologii ptaków oraz będzie potraﬁł użyć jej spotykając
się z problemami ochrony stosowanej. Student będzie miał wiedzę i praktyczne umiejętności: 1) oceny
różnorodności i liczebności ptaków w różnych skalach (od lokalnej po światową) 2) zdeﬁniowania potencjalnych
zagrożeń dla różnorodności i liczebności ptaków, 3) rozwijania, wdrażania i oceny strategii ochrony ptaków

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 złożone zjawiska i procesy
przyrodnicze (P2A_W01) - konsekwentnie stosuje
i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych
empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów
przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach
praktycznych (P2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności
w przyrodzie (P2A_W04) - ma wiedzę w zakresie zasad
planowania badań z wykorzystaniem technik
i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów (P2A_W07)

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W05,
EPM_K2_W07

esej

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09,
EPM_K2_U10,
EPM_K2_U11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów (P2A-U01) - biegle wykorzystuje anglojęzyczną
literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów; czyta ze zrozumieniem
skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
(P2A_U02) - wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych (P2A_U03) - planuje i wykonuje
zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem
opiekuna naukowego (P2A_U04) - stosuje metody
statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne
do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze
specjalistycznym (P2A_U05) - zbiera i interpretuje
dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje
odpowiednie wnioski (P2A_U06) -wykazuje
umiejętność formułowania uzasadnionych sądów
na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
(P2A_U07) - wykazuje umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej (P2A_U08) - wykazuje umiejętność napisania
pracy badawczej oraz krótkiego doniesienia
naukowego w języku angielskim na podstawie
własnych badań naukowych (P2A_U09) - posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim,
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów (P2A_U10) - ma
umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (P2A_U12)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

student: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia
się innych osób (P2A_K01) - potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
(P2A_K02) - potraﬁ odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania (P2A_K03) - prawidłowo identyﬁkuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu (P2A_K04) - rozumie potrzebę
systematycznego zapoznawania się z czasopismami
naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla
studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy (P2A_K05) - systematycznie
aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne
zastosowania (P2A_K07)

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K05,
EPM_K2_K07

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

8

ćwiczenia

4

konwersatorium

14

ćwiczenia terenowe

8

przygotowanie raportu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
34

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Moduł składa się z czterech kolejnych elementów (wykłady, zajęcia terenowe,
zajęcia laboratoryjne, seminaria przy okrągłym stole)
Zaliczenie kursu wymaga obecności na minimum ¾ wykładów, ¾ zajęć
praktycznych (terenowych i laboratoryjnych) oraz obecności na minimum sześciu
z siedmiu seminariów.
Avian Ecology and Conservation II: skupia się wokół zagadnień związanych z
wiosenną i letnią aktywnością europejskich ptaków. Na przykład są to: wiosenna
migracja, rozmnażanie, przetrwanie lata itp. (moduł Avian Ecology and
Conservation I, który odbywa się zimą porusza tematykę jesiennej migracji i
zimowania
Wykłady:

1.

Ekologia ptaków ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla
pojedynczych gatunków, ptasich społeczności oraz ptaków na wyższych
poziomach taksonomicznych. Etapy cyklu rocznego, etapy historii życia,
przyczyny zmniejszania populacji ptaków. Różnorodność i liczebność ptaków.
Ochrona i zarządzanie ochroną ptaków.

W1, U1, K1

Zajęcia terenowe:
Ocena różnorodności i liczebności ptaków. Metody terenowe - od obserwacji po
odłów. Obrączkowanie ptaków i obchodzenie się z żywym ptakiem.
Zajęcia laboratoryjne:
Morfologia i budowa ptaków. Komputerowe symulacje migracji ptaków. Analiza
danych telemetrycznych.
Seminarium w formie okrągłego stołu:
Moderowana dyskusja na temat zdeﬁniowany przez zadany artykuł naukowy.
Zagrożenia dla ptaków. Studia przypadków. Dyskusja materiałów znalezionych
przez studentów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
wnoszą po połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik
oceny w % za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium
studenckie okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany
jest w procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca
pisemna studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części
zajęć (wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na
część wykładową: Student dostarcza dwa 1-stronicowe raporty, każdy na
wybranym przez studenta referacie na temat rozdawany na początku
zajęć. Sprawozdania należy złożyć w połowie maja i są oceniane w
procentach w krokach co 5% (od 0-100%). Student otrzymuje komentarze
i ma możliwość poprawienia raportu w maju. Jeśli dostarczona zostanie
poprawiona wersja, tylko ta będzie oceniana i brana pod uwagę przy
końcowej ocenie kursu. Oceny za zaliczenie kursu mogą być przyznawane
według ostatecznego procentu (punktacji kursu) w wysokości 0 -50 = nie
zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5
> 90 – 100 = 5,0

ćwiczenia

Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
(na część wykładową, ćwiczenie i ćwiczenia terenowe) składają się po
połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik oceny w
% za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium studenckie
okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany jest w
procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca pisemna
studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części zajęć
(wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na część
ćwiczeniową: Student dostarcza jeden 1-stronicowy raport na temat
rozdawany na początku zajęć. Sprawozdania należy złożyć w połowie maja
i są oceniane w procentach w krokach co 5% (od 0-100%). Student
otrzymuje komentarze i ma możliwość poprawienia raportu w maju. Jeśli
dostarczona zostanie poprawiona wersja, tylko ta będzie oceniana i brana
pod uwagę przy końcowej ocenie kursu. Oceny za zaliczenie kursu mogą
być przyznawane według ostatecznego procentu (punktacji kursu) w
wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5 > 70 – 80
= 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

konwersatorium

Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
(na część wykładową, ćwiczenie i ćwiczenia terenowe) składają się po
połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik oceny w
% za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium studenckie
okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany jest w
procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Oceny za zaliczenie
kursu mogą być przyznawane według ostatecznego procentu (punktacji
kursu) w wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 – 70 = 3,5
> 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs jest zaliczony z wynikiem wyższym niż 50% (ostateczna ocena
kursu), do którego wkład studenta z seminarium i suma pracy pisemnej
wnoszą po połowie. Wynik kursu = (Wynik oceny seminarium w % + wynik
oceny w % za pracę pisemną) podzielony przez 2 Wkład w seminarium
studenckie okrągłego stołu: Wkład studenta podczas seminariów oceniany
jest w procentach (0-100) na podstawie wkładu w dyskusje. Praca
pisemna studenta składa się z jednostronicowych sprawozdań z części
zajęć (wykładu, zajęć terenowych i zajęć laboratoryjnych): Zadanie na
część wykładową: Student dostarcza dwa 1-stronicowe raporty, każdy na
temat rozdawany na początku zajęć. Sprawozdania należy złożyć w
połowie maja i są oceniane w procentach w krokach co 5% (od 0-100%).
Student otrzymuje komentarze i ma możliwość poprawienia raportu w
maju. Jeśli dostarczona zostanie poprawiona wersja, tylko ta będzie
oceniana i brana pod uwagę przy końcowej ocenie kursu. Oceny za
zaliczenie kursu mogą być przyznawane według ostatecznego procentu
(punktacji kursu) w wysokości 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 > 60 –
70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0
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Environmentally friendly agriculture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5cac67bb788e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 6, konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z obecnie stosowanymi metodami w uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt. Wskazanie
negatywnych skutków nadmiernej chemizacji rolnictwa oraz hodowli przemysłowej zwierząt w obliczu globalnych
zmian klimatu i masowego wymierania gatunków. Przedyskutowanie przyszłości rolnictwa opartego o metody
minimalizujące negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

108 / 168

W1

Student rozumie znaczenie praktyk rolniczych
w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali
historycznej i obecnie oraz zasobów przyrodniczych
terenów rolniczych. Zna: zagrożenia utraty walorów
przyrodniczych związane z metodami
agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie;
możliwości stosowania biologicznej ochrony upraw.
Rozumie wpływ produkcji żywności na globalne
zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków
w zależności od stosowanych metod. Rolnictwo
miejskie.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

egzamin pisemny, raport,
prezentacja, zaliczenie

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U11

egzamin pisemny, raport,
prezentacja, zaliczenie

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

egzamin pisemny, raport,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić w jaki sposób można zmodyﬁkować
stosowane obecnie metody agrotechniczne, aby
zminimalizować ich negatywne oddziaływanie
na środowisko. Potraﬁ podać alternatywne rozwiązania
dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych
obecnie w rolnictwie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadomym konsumentem produktów
rolnych i potraﬁ przekonać innych do konieczności
zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach
chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu
poprawy jakości życia ludzi oraz minimalizacji
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

6

konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

8

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie raportu

5

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

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
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni
wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z
najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla
środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne
i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyﬁkowanych genetycznie w
rolnictwie. Zastosowanie biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla
pestycydów, nawozów oraz środków ochrony zapasów. Wpływ różnych metod
produkcji żywności na globalny zmiany klimatu oraz masowe wymieranie
gatunków. Rolnictwo miejskie.

W1, U1

2.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko –
istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Consumer choices vs. systemic
solutions. The importance of social movements in agriculture.

W1, U1, K1

3.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowane w biologicznej ochronie upraw oraz w
zielonej biotechnologii.

W1, U1, K1

4.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody
minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, zajęcia terenowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Ocena odpowiedzi na pytania otwarte składających się na końcowy
egzamin pisemny, które będą dotyczyły zrozumienia korzyści
wynikających ze stosowania w rolnictwie metod przyjaznych środowisku.
Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w
pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego
sformułowania odpowiedzi.

raport

Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami,
dotyczącymi sprawdzenia skuteczności metod biologicznej ochrony upraw
oraz zielonej biotechnologii. Raport będzie sporządzony w formie
publikacji naukowej, zgodnie z zasadami stosowanymi w czasopismach
naukowych. Oceniana będzie poprawność cytowanej literatury,
zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych oraz umiejętność
wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników

110 / 168

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

prezentacja

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji dotyczących
porównania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych,
uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na
środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Ponieważ
prezentacje będą przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana
będzie też spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy.

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Fundamentals of environmental catalysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5ca7569bb9279.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
z obszaru katalizy homogenicznej i heterogenicznej;

EPM_K2_W01

egzamin pisemny

EPM_K2_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student/ka potraﬁ wykorzystać wiedzę dotyczącą
katalizy w ochronie środowiska, technologii
chemicznej,chemii materiałów, procedurach
zagospodarowania odpadów;
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U2

student/ka potraﬁ w popularnej formie przedstawić
wybrane wątki dotyczące zaawansowanych procesów
katalitycznych;

EPM_K2_U06

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ ocenić swoją wiedzę w obszarze
wykładanych treści i rozumie rolę kształcenia
ustawicznego;

EPM_K2_U11

egzamin pisemny

U4

student/ka potraﬁ formułować opinie w języku
angielskim dotyczące wykładanych treści;

EPM_K2_U09

egzamin pisemny

EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów do dyskusji w zakresie objętym
materiałem kursu;

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podstawy katalizy homo- i heterogenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i
mechanizmu działania katalizatora. Przegląd parametrów ilościowo
charakteryzujących katalizator. Opis etapów katalizowanej reakcji heterogenicznej
z uwzględnieniem ograniczeń dyfuzyjnych. Pojęcie centrum aktywnego. Główne
mechanizmy reakcji katalitycznych: Langmuira-Hinshelwooda, Eleya-Rideala oraz
Marsa-van Krevelena. Zwięzły opis reaktorów katalitycznych oraz reguły ich
doboru w przypadku instalacji przemysłowych. Analiza głównych przyczyn
dezaktywacji układów katalitycznych. Hierarchiczne podejście w badaniach
katalizatorów. Przegląd i podział najważniejszych typów zanieczyszczeń wody,
powietrza i gleby w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Opis
współzależności pomiędzy zanieczyszczeniami atmosfery, wód i gleby.Korelacja
pomiędzy występowaniem zanieczyszczeń pierwotnych oraz wtórnych.
Podkreślenie znaczącej roli procesów katalitycznych w usuwaniu zanieczyszczeń.
Opis ścieżek katalitycznego ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze
źródeł stacjonarnych i mobilnych: NOx, SOx, VOCs, CO, CO2, PM oraz dioksyn.
Analiza możliwości katalitycznej konwersji produktów środowiskowo szkodliwych.
Sposoby katalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody, takich jak azotany,
siarczany, cyjanki, fenole i ich pochodne, chlorowcopochodne węglowodorów,
MTBE, pestycydy. Możliwości wykorzystania metod katalitycznych w usuwaniu
zanieczyszczeń gleb. Podstawy procesów fotokatalitycznych.

1.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw chemii, chemii ﬁzycznej, chemii nieorganicznej oraz chemii organicznej

Sylabusy
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Practical aspects of environmental conservation - part 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.220.5cac67bb05893.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Badanie różnorodności gatunkowej wybranych grup organizmów w zależności od warunków środowiskowych –
ćwiczenia terenowe oraz analiza danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i umie opisać metody badań terenowych
służących do analizy różnorodności biologicznej,

EPM_K2_W01

raport, prezentacja,
zaliczenie
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W2

student zna zasady konstruowania kluczy
do oznaczania różnych grup taksonomicznych

EPM_K2_W08

raport, prezentacja,
zaliczenie

W3

student wie jak wyjaśnić wpływ wybranych czynników
środowiskowych na zasięg i występowanie badanych
gatunków

EPM_K2_W02

raport, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

EPM_K2_U03

raport, prezentacja,
zaliczenie

U2

student wykorzystuje metody służące do analizy
różnorodności biologicznej

EPM_K2_U06

raport, zaliczenie

U3

Student potraﬁ zaplanować i wykonać zadania
badawcze i napisać raport na podstawie uzyskanych
danych

EPM_K2_U05

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student pracuje w zespole przyjmując różne role,
potraﬁ planować prace w zakresie podziału
obowiązków i zarzadzania czasem

EPM_K2_K06

raport, prezentacja,
zaliczenie

K2

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, korzysta z uznanych źródeł
informacji naukowej

EPM_K2_K02

raport, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

3

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
23

ECTS
0.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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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- rodzaje różnorodności biologicznej (genetyczna, gatunkowa, ekosystemowa);
- różnorodność biologiczna a czynniki środowiskowe (w tym antropopresja);
- metody badań różnorodności biologicznej, wyliczanie wskaźników (wskaźnik
Shannona-Wienera, wskaźnik równomierności, współczynnik dominacji,
współczynnik różnorodności gatunkowej Simpsona);
- analiza danych na wybranych przykładach

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

wstęp i omówienie zajęć terenowych. Obecność obowiązkowa.

ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Trzydniowe zajęcia terenowe. Prowadzący określi grupę organizmów
(rośliny naczyniowe lub bezkręgowce wodne), dla której studenci będą
analizować zebrane dane w terenie. Praca będzie odbywać się w
kilkuosobowych grupach, studenci wyznaczą powierzchnie badawcze
uzasadniając ich wybór, stosując jako kryterium czynniki abiotyczne
istotnie oddziałujące na różnorodność biologiczną. Studenci mają
samodzielnie opracować/lub znaleźć w dostępnej literaturze klucz do
rozpoznawania gatunków lub większych grup taksonomicznych. Następnie
na wyznaczonych przez siebie powierzchniach będą zbierać dane
niezbędne do wyliczenia odpowiednich wskaźników. Zebrane dane mają
zostać opracowane zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uzyskane
wyniki należy omówić w oparciu o co najmniej 10 artykułów naukowych.
Raport musi zawierać analizę danych, podsumowani i spis literatury.
Wstępne wyniki mają zostać przedstawione przez każdą z grup podczas
zajęć terenowych. Szczegółowe kryteria oceny raportu zostaną omówione
raport, prezentacja podczas wykładu i ćwiczeń terenowych. Końcowe opracowanie ma zostać
przedstawione w postaci raportu, który musi być oddany do
prowadzącego w wyznaczonym terminie. Udział i zaangażowanie w pracy
grupowej. Punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy
poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego.
Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane
punkty będą stanowiły 10% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do
prowadzącego jest obowiązkowe. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia: 1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, 2) praca w grupie - 10%, 3) raport -90% Warunkiem
zaliczenia jest: -obecność podczas zajęć terenowych; - zebranie
odpowiednich danych w terenie; - analiza danych; - opracowanie raportu;
- przedstawienie wstępnych wyników podczas zajęć terenowych; zaliczenie raportu z przeprowadzonych badań przekazanego do
prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie; - przekazanie wypełnionej
ankiety z oceną pracy uczestników grupy; - uzyskanie co najmniej 50% z
wszystkich komponentów kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

Sylabusy

117 / 168

Biology of amphibians and reptiles
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.603f423ec3ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pokazanie studentkom i studentom, że płazy i gady to czworonogi o unikatowych adaptacjach do życia na lądzie
i/lub w wodzie, charakteryzujące się dużym bogactwem gatunkowym i zróżnicowaniem morfologicznym i historii
życiowych. Dziś kręgowce te mają bardzo wysokie ryzyko wymarcia.

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

podstawową terminologię biologiczną właściwą dla
tych grup kręgowców, zna zróżnicowanie
morfologiczne i pochodzenie poszczególnych grup;
rozumie rolę skóry w czynnościach życiowych tych
zwierząt; potraﬁ wyjaśnić podstawowe mechanizmy
termoregulacyjne, wymiany gazów i wody; zna typowe
oraz niestandardowe sposoby rozrodu i strategie
historii życiowych płazów i gadów. Umie wyjaśnić rolę
płazów i gadów w ekosystemach i wskazać
na najważniejsze dla nich zagrożenia wynikające
z działalności człowieka i kryzysu klimatycznego.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W06

egzamin pisemny, raport

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05

egzamin pisemny, raport

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ integrować wiedzę z różnych
dziedzin biologii i nauk pokrewnych dla uzyskania
pełniejszego obrazu życia płazów i gadów. Potraﬁ
zaplanować badania terenowe zmierzające
do poznania lokalnej fauny płazów/gadów,
zidentyﬁkować gatunki, część w różnych stadiach
życiowych, sporządzić notatki terenowe czy pobrać
próbki do badań molekularnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość potrzeby stałego
aktualizowania wiedzy kierunkowej. Student/ka jest
gotowa do uczestniczenia w przedsięwzięciach
mapowania występowania gatunków i oceny
liczebności czy inicjatywach przeciwdziałających
spadkowi liczebności płazów i gadów, zna sposoby
zaradcze.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład: Pochodzenie, pokrewieństwa i różnorodność współczesnych płazów i
gadów. Przegląd ważniejszych grup taksonomicznych, szczególne adaptacje
występujące w poszczególnych grupach; zagadnienia biogeograﬁczne związane z
rozmieszczeniem różnych grup płazów i gadów. Fizjologia ekologiczna płazów i
gadów: wymiana gazów, wody, termoregulacja. Zróżnicowanie zachowań
związanych z rozrodem, opieka nad potomstwem, komunikacja międzyosobnicza,
alternatywne strategie rozrodcze u płazów, ewolucja żyworodności. Szczególne
typy rozrodu: partenogeneza, ginogeneza, hybrydogeneza, ich konsekwencje
ewolucyjne. Cykle życiowe, sezonowe i różnorodność historii życiowych płazów i
gadów. Larwy płazów, neotenia. Adaptacje wynikające z układów drapieżnik
oﬁara. Ekologia przestrzenna populacji płazów i gadów, ich rola w ekosystemach.
Zagadnienia globalnego zagrożenia fauny płazów i gadów.

1.

W1, U1, K1

Zajęcia terenowe: celem zajęć jest poznanie niżowej i górskiej herpetofauny
Polski, identyﬁkacja gatunków w terenie, poznanie siedlisk życia płazów i gadów i
metod badań terenowych. Zajęcia odbędą się w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy
Górnej (Gorce) przez dwa dni w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Studenci
ﬁnansują przejazd do Stacji we własnym zakresie. Ponadto 2 -3 wycieczki w
okolicach Krakowa w drugiej połowie kwietnia lub w maju.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu (test
wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte); próg punktowy dla oceny
pozytywnej wynosi 60%. Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest
akceptacja przygotowanego raportu z obserwacji terenowych.

ćwiczenia terenowe

raport

Raport z obserwacji i zadań terenowych w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zoologii, genetyki i ewolucji

Sylabusy
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Climate Change
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb0d4f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 1, konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problemu zmian i zmienności klimatu, ich przyczyn i skutków w różnych
skalach przestrzennych i czasowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody badań zmian klimatu, w tym różne źródła
informacji o klimacie

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

najważniejsze dowody na zmiany klimatu (w skali
globalnej, regionalnej i lokalnej) oraz ich
prawdopodobne przyczyny (naturalne oraz
antropogeniczne).

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić skutki zmian klimatu.

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

dokonać krytycznej oceny międzynarodowych działań
dotyczących zmian klimatycznych.

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

EPM_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia własnych kompetencji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

1

konwersatorium

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

9

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

System klimatyczny Ziemi i źródła informacji o klimacie.

W1

2.

Dowody zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych.

W2

3.

Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi oraz
scenariusze i konsekwencje zmian klimatu.

U1, K1

Sylabusy
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4.

Międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu
wiedzy i umiejętności.

konwersatorium

zaliczenie

Aktywność w dyskusji oraz pozytywne zaliczenie projektu zespołowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Wymagana obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Diversity and evolution of plants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5ca756d0a3bc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the diversity of plants using an
evolutionary perspective.

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 knows and understands: (1) biogeographic
region with signiﬁcant levels of biodiversity that is
threatened with humans (biodiversity hotspot); (2) the
importance of phylogeography in understanding the
history of ﬂoras, (3) factors inﬂuencing plant
development and possibility to modify this
development using biotechnological methods, (4)
diversity, biology and ecology of fungi; (4) coevolution between plants and pollinators; (5)
microevolution and speciaction in disturbed
environment (e.g., heavy metal sites); (6) the
signiﬁcance of anatomical and morphological
modiﬁcation of plants.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student can: carry out a minor research project on
one of the following: plant and fungi diversity;
mechanisms of plant speciation under disturbed
conditions; intraspecies and interspecies genetic
diversity; plant transformation and the role of
modiﬁed plants in agronomy and horticulture; plant
phylogeography; write a short scientiﬁc report based
on critical analysis of selected scientiﬁc papers; give
an oral presentation on selected problem of plant
evolution and diversity; ask questions and discuss.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to participate in tutorial discussion
with critical comments and interpret the complexity of
biological phenomena and processes.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

The objective of this course is to provide a broad and advanced knowledge of the
diversity of plants using an evolutionary perspective. Emphasis is on
understanding the modes of speciation and variation in evolution, basic life
strategies, and to introduce and practice English. The course covers fundamentals
of general and systematic botany, tissue culture and biotechnology, biogeography
and mechanisms of plant evolution.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Written exam at the end of the course in the form of test, short
questions, complete the sentences with correct words, check true or false
sentence, picture (scheme, photo, curve) description. Exam will cover the
zaliczenie na ocenę material from all parts of the course. Attendance at all lecture parts is
very important for this course, and students’ participation is expected.
Extra points included into ﬁnal exam score for more than 80% of
participation are given.

konwersatorium

prezentacja

Presentation for a given topic, participating in the discussion and
obligatory attendance are pass conditions of the seminar. Meeting these
requirements entitles you to pass the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Admittance to the course requires knowledge equivalent to Plant Biology and Plant Systematics.

Sylabusy
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Ecosystem ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb00c16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, seminarium: 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

students: - Understand the mechanisms of the basic
ecological processes at the level of populations,
communities and ecosystems; the principles of
ecosystem functioning on the example of a forest
ecosystem; - Know the basic methods of ecosystem
survey and ﬁeld measurements, collecting materials
and sampling, concerning: biomass stand and
production, abundances, productivity and respiration
of selected groups of consumers and destruents, rates
of decomposition); - Know and comprehend the most
important population and ecosystem models.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

students: - Are able to estimate the energy (carbon)
balance of an ecosystem; - Can employ simple
mathematical models and statistical methods; - are
able to search for adequate literature sources and
critically select the data needed; - Can prepare
a research protocol and a written study report; - Can
present the results in the form of oral presentation.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U09,
EPM_K2_U10,
EPM_K2_U11

esej, prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

students: - Can eﬀectively cooperate in a group; Have a scientiﬁcally based, critical attitude to
ecological issues; - Are aware of controversies in
contemporary scientiﬁc ecology

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

seminarium

6

przygotowanie raportu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

19

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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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Primary production, secondary production, decomposition, ecological
bioenergetics, energy and master ﬂow, element cycling, trophic webs, functional
groups, trophic cascade in terrestrial ecosystems, community structure,
biodiversity indices, quantitative methods in biodiversity analysis, biodiversity and
ecosystem functioning. Energy balance in animals. Concurrent theories
W1, U1, K1
concerning functional eﬀects of biodiversity. Methods of ecological ﬁeld research
(spatial orientation, sampling, documentation). Methods of ﬁeld estimation of
primary production, abundance of animal populations, modeling of ecosystem
networks from ﬁeld and literature data. Numerical simulation modelling.
Allometry.

1.

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

konwersatorium

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 >
60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 >
60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0
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Ecosystem ecology - practice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.1584356784.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, ćwiczenia terenowe: 24

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

students: - know the basic methods of ecosystem
survey and ﬁeld measurements, collecting materials
and sampling, concerning: biomass stand and
production, abundances, productivity and respiration
of selected groups of consumers and destruents, rates
of decomposition.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W02,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

130 / 168

U1

students: - use basic techniques and research tools in
the ﬁelds of science and scientiﬁc disciplines
appropriate for the studied ﬁeld of study, - collect and
interpret empirical data and on this basis formulate
appropriate conclusions, - demonstrate the ability to
prepare oral presentations in the ﬁeld of research
using various verbal communication means.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09,
EPM_K2_U10

raport, prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02,
EPM_K2_K06

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

students: - understand the mechanisms and the
principles of forest ecosystem functioning, understands the necessity of permanent learning, skilfully organises teamwork, complying with health
and safety regulations.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

ćwiczenia terenowe

24

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
24

ECTS
0.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Methods of ecological ﬁeld research (spatial orientation, sampling,
documentation). Methods of ﬁeld estimation of primary production, abundance of
animal populations, modeling of ecosystem networks from ﬁeld and literature
data. Numerical simulation modelling. Allometry.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raport, prezentacja
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 >
60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

ćwiczenia terenowe

Warunki zaliczenia kursu: - przyjęte protokoły z pracy indywidualnej; dostarczył końcowy raport pisemny (w formacie elektronicznym) oraz
prezentacje ustne (plik Power Point lub równoważny). - Ocena końcowego
raport, prezentacja
raportu pisemnego (75% punktacji) - Ocena prezentacji ustnych (25%
punktacji) Skala ocen (%) Stopień 0 -50 = nie zaliczony > 50 - 60 = 3,0 >
60 – 70 = 3,5 > 70 – 80 = 4,0 > 80 – 90 = 4,5 > 90 – 100 = 5,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/a. However, it is strongly recommended courses Ecosystem ecology (WB.INS-29) or other ecological course taken during
the studies at JU or abroad.

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5ca756d00ef2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 3, ćwiczenia: 27

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności
świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych.
Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy
prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w
metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

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 zasady komunikacji, w tym znaczenie
werbalenego i pozawerbalnego sposobu
komunikowania się, oraz ich biologiczne
uwarunkowania. W szczególności student rozumie
niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego
i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student
zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym
oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy
zasad prezentowania różnego rodzaju danych
w formie graﬁcznej (tabele, wykresy, schematy) oraz
stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie
ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

kontrolować swój stres w czasie wystąpienia
publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie
ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potraﬁ
formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju
wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju
publiczności. Student potraﬁ przeanalizować dane
przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel
i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych
form nad innymi formami graﬁcznymi. Potraﬁ stworzyć
prezentację multimedialną oraz plakat, potraﬁ
zaplanować wystąpienie ustne. Student potraﬁ ocenić
wystąpienie innych osób i udzielić innym
konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy
komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student
potraﬁ zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i
wzbudzić w nich zainteresowanie tematem
wystąpienia. Student potraﬁ prowadzić dyskusję
z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy
i prosty na zadawane pytania. Student potraﬁ
w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań
naukowych, umiejętnie zwracając uwagę
na najważniejsze elementy badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student akceptuje konieczność upowszechniania
wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz
wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji
wyników badań jako element współczesnej metody
naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony na
konieczność dostosowywania stopnia trudności
prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz
narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się
odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu
danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz
jednoznacznej formy prezentacji danych, jest
uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji
wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji.
Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę
samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do
analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem
samodoskonalenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

3

ćwiczenia

27

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji.
Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji.
Problem
niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i
zasady
dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz
zastosowanie
różnych form graﬁcznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy)
W1, U1, K1
oraz
dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia
merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w
publicznych
wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego
i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań
i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju
odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

co najmniej 50% punktów uzyskanych z ćwiczeń (szczegółowe
kryteria przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie
formularzy).

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

co najmniej 50% punktów uzyskanych na podstawie
przygotowania i wygłoszenia trzech prezentacji (szczegółowe
kryteria oceny poszczególnych prezentacji zostaną
przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy);
najwyżej 2 nieobecności na ćwiczeniach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Oﬃce

Sylabusy
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Ethical aspects of genetic and cell manipulations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb105a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci uswiadomia sobie zlozonosc i trudnosci w ocenie moralnych aspektow manipulacji genetycznych

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 złożoności procesów i zjawisk
przyrodniczych oraz ich konsekwencjach dla przyrody
i środowiska

EPM_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
przygotowywać publiczne prezentacje dotyczące
zagadnień ochrony środowiska i przyrody
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

U1

EPM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

EPM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki
i wymogami prawa

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

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.

Propedeutyka i powtorka, inzynieria genetyczna, terapia genowa, hybrydy i
chimery, genetycznie zmodyﬁkowane rosliny i zwierzeta, procedury spoleczne
dotyczace GaCM, wybrane tematy o ekonomii, spoleczenstwie i jednostce, prawa
wlasnosci intelektualnej i GaCM, tematy wybrane przy studentow

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na wybrany temat
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu bioetyka

Sylabusy

139 / 168

Malaria - global problem exempliﬁed practically on the avian model
system
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb145eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, ćwiczenia terenowe: 4, pracownia komputerowa: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemami malarii na Świecie a szczególnie w przypadku słabo rozwiniętych krajów.

C2

Szczegółowe poznanie trzech metod identyﬁkacji malarii.

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 i interpretuje złożoność procesu
obecności i rozpowszechniania epidemii chorób
na świecie; ma konieczną wiedzę z zakresu biologii
ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia
sposobów rozpowszechniania się malarii; śledzi
aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu
z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych;

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
końcowy

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K03,
EPM_K2_K06

zaliczenie, egzamin
końcowy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować parametry krwi, przygotować mikroskop
optyczny do pracy, przygotować i wybarwić preparaty
mikroskopowe, rozpoznać różne typy komórek obecne
w krwi ptaków, wyizolować DNA z krwi ptaków,
przygotować i przeprowadzadzić reakcję PCR oraz
przeprowadzić elektroforezę DNA. Student zna zasady
sekwencjonowania DNA. Student potraﬁ analizować
sekwencje DNA; pracować z anglojęzycznymi,
genomicznymi bazami danych, znajdować
i wykorzystywać informacje naukowe z różnych
wiarygodnych źródeł w języku angielskim;
Interpretować uzyskane wyniki dotyczące: obecności
pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach;
opracować temat do przeprowadzenia dyskusji
w grupie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stworzenia,wspólnie z innymi studentami schematu
realizacji projektu badawczego i prezentacji;
zachowania bezpieczeństwa w laboratorium, dbania
o powierzone mu próby i aparaturę; analizy
i krytycznej oceny wyników eksperymentu (tj.
identyﬁkacji mocnych i słabych strony,
zaproponowania alternatywnych metod rozwiązania
problemu badawczego; stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

ćwiczenia terenowe

4

pracownia komputerowa

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i
ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii
- Diagnostyka oparta o preparaty mikroskopowe
- Diagnostyka oparta o test immunochromatograﬁczne (RMD (Rapid Malaria
Diagnosis)
- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza,
analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna
(przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez
zarodźce malarii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, egzamin
końcowy

obowiązkowa obecność punktowana aktywność 1x
sprawozdanie w trakcie kursu w 2-3 osobowym zespole 1x
indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.) 1 x
test (egzamin końcowy) Zaliczenie co najmniej 51% sumy
punktów do uzyskania

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

obecność obowiązkowa

pracownia komputerowa

zaliczenie na ocenę

obowiązkowa obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Edycja hybrydowa 2020/2021 (zajęcia laboratoryjne tylko, jeśli pozwalają na to przepisy)
Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Obowiązkowa obecność.
Nie regularne terminy zajęć, osiem spotkań; marzec-maj; czwartki 12:00 - 15:00.
Zaliczenie: sprawdzenie wiadomości pod koniec każdych zajęć, punktowana aktywność,
1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)
Końcowy Test punktowany
Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów możliwych do uzyskania
Warunki: obecność na zajęciach

Sylabusy
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Methods of secondary data analysis on society and environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb03cd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze źródłami danych zastanych, rodzajami dostępnych danych i zasadami
ich wykorzystywania oraz podstawowymi metodami analizy danych zastanych. Studenci zostaną zapoznani
z danymi o środowisku oraz społecznych i ekonomicznych uwarunkowań jego ochrony.

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 i powszechnie źródła danych
zastanych w wolnym dostępnie (polskie i zagraniczne), EPM_K2_W06,
EPM_K2_W10
z zakresu danych o środowisku, społeczeństwie
i gospodarce.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student rozumie rolę analizy danych zastanych
w procesie przygotowania i realizacji badań
naukowych oraz analiz eksperckich.

EPM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student zna zalety i ograniczenia związane z ich
stosowaniem w badaniach naukowych, wie
o problemach związanych z jakością i wiarygodnością
danych. Student zna zasady korzystania z różnych
źródeł danych zastanych oraz podstawowe metody ich
analizy, wie jak zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych oraz ocenić jakość i wiarygodność
dostępnych danych.

EPM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

student umie zaplanować i przeprowadzić analizę
danych zastanych o środowisku, społeczeństwie
i gospodarce. Student umie wyszukiwać,
selekcjonować i wykorzystywać dostępne bazy
danych.

EPM_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

samodzielnie analizować i oceniać jakość danych
pochodzących z różnych źródeł, przy wykorzystaniu
metod statystycznych i wybranych jakościowych
technik analizy danych.

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

opisać wyniki analizy w postaci raportu w języku
angielskim oraz przedstawić za pomocą prezentacji
multimedialnej w języku angielskim.

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.

EPM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

student umie organizować pracę w grupie
i uczestniczyć w pracy grupy, a także zwiększać jakość
EPM_K2_K02,
własnej pracy poprzez współpracę z innymi
EPM_K2_K06
studentami. Student jest świadomy wyzwań i zysków
związanych z pracą w grupie.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

student jest świadomy znaczenia dostępu do wiedzy,
danych i wyników badań naukowych dla prowadzenia
skutecznej ochrony środowiska.

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student jest świadomy znaczenia uczciwości
i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu
i wykorzystaniu danych.

EPM_K2_K01

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

10

ćwiczenia

30

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Analiza danych zastanych a analiza danych empirycznych. Wprowadzenie.

W1, W2, W3

2.

2. Źródła danych statystycznych (GUS, EUROSTAT, OECD, World Bank, UNEP,
UNDP)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

3. Źródła opracowań eksperckich: EEA, EPA, IUCN, dane i opracowania organizacji
pozarządowych; nauka obywatelska.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

4. Źródła danych sondażowych (ESS, ISSP, WVS, Diagnoza społeczna, PGSS,
Eurobarometr)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

5. Przegląd literatury (narracyjny, ilościowy, rola metaanalizy), formułowanie
kwerendy w bazie Web of Science

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6.

6. Techniki i narzędzia analizy danych zastanych (narzędzia internetowe, takie jak
Gapminder, korzystane z gotowych tabel, analiza pobranych danych za pomocą
dostępnych pakietów statystycznych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

7.

7. Planowanie procesu analizy danych zastanych, triangulacja typu i źródeł
danych, ocena źródeł danych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena raportu oraz prezentacji wyników analiz przeprowadzonych w
zaliczenie na ocenę ramach kursu, na tematy wybrane przez studentów i opracowane w
małych grupach (2-3 osoby)

zaliczenie

Poprawne wykonanie pierwszego raportu, opartego o listę pytań i zadań
przygotowanych przez prowadzącego. W przypadku niewystarczającej
jakości pracy, raport jest odsyłany do studenta w celu poprawy, na
podstawie szczegółowych uwag przekazanych przez prowadzącego.
Dopuszczalne są dwie poprawy raportu przez studenta.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów, wykładu, prowadzenie dyskusji oraz
prezentację wyników

Sylabusy
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Tropical ecology-ﬁeld course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.2A0.5cac67bb165dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 100

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne poznanie wybranych biomów tropikalnych oraz warunków kształtujących różnorodność biotyczną
w tropikach.

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

od strony praktycznej wybrane tropikalne biomy oraz
współczesne ich zagrożenia wynikające z działalności
człowieka, warunki kształtujące różnorodność
biotyczną w tropikach i przystosowania do życia
w tropikach. Zna najważniejsze grupy organizmów
występujące w tropikach i potraﬁ określić ich
znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów.

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

W2

metody i zasady prowadzenia badań naukowych
w tropikach.

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

EPM_K2_U04,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U07,
EPM_K2_U08,
EPM_K2_U09

raport, wyniki badań,
prezentacja

EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04

wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować zagadnienia ekologiczne o szczególnym
znaczeniu w tropikalnych biomach. Umie zaplanować
i przeprowadzić badania eksperymentalne lub
obserwacyjne nad wybranymi przez siebie
zagadnieniami. Potraﬁ opracować dane od strony
statystycznej oraz w świetle współczesnej wiedzy
(praca z programami statystycznymi i literaturą),
przygotować i przedstawić prezentację multimedialną
w języku angielskim oraz napisać artykuł naukowy
w języku angielskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania szczególnego znaczenia tropikalnych biomów
dla różnorodności biotycznej Ziemi i zagrożeń, jakie
niesie działalność człowieka

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

100

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

80

analiza i przygotowanie danych

30

konsultacje

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seria monograﬁcznych wykładów prezentujących zagadnienia specyﬁczne dla
terenów, w których odbywa się kurs.

W1, W2

2.

Tematy związane z badaniami realizowanymi przez studentów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

obecność

konwersatorium

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zakończenie w kursu
raport, prezentacja Przygotowanie i złożenie pracy naukowej na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach kursu

ćwiczenia terenowe

wyniki badań

przeprowadzenie eksperymentu badawczego w tropikach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu ekologii. Zaliczenie kursu "Tropical ecology" (WB-849) lub równoważnego. Znajomość języka
angielskiego na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym.
Udział studentów w kursie jest częściowo doﬁnansowywany z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego, w zależności
od specyﬁki źródła doﬁnansowania, rekrutacja na kurs może wymagać od zainteresowanych studentów wzięcia udziału w
konkursie. Aktualne informacje o konkursie oraz jego zasadach będą ogłaszane pod koniec semestru zimowego w
komunikatach na stronie Wydziału Biologii UJ: (https://wb.uj.edu.pl). Konkurs będzie rozstrzygnięty przed rejestracją na kursy
odbywające się w semestrze letnim, tak aby studentom, którzy się nie zakwaliﬁkują na kurs terenowy umożliwić zapisanie
się na inne kursy, które pozwolą na uzyskanie niezbędnej liczby ECTS do zaliczenia roku.

Sylabusy
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Ecotoxicology and ecological risk assessment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.240.5cac67bb8cc0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14, konwersatorium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze skutkami oddziaływania substancji toksycznych na organizmy,
populacje, biocenozy i ekosystemy; z metodami badania tych skutków i oceny ryzyka, jakie niesie dla środowiska
skażenie substancjami chemicznymi.

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

sposoby oddziaływania substancji toksycznych
na organizmy, populacje, zespoły i ekosystemy oraz
wpływ czynników środowiskowych na intoksykację

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

różnice pomiędzy rodzajami stosowanych testów oraz
konieczność oceny ryzyka środowiskowego dla
szczególnych przypadków

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować i wykonać podstawowe testy
ekotoksykologiczne oraz analizować otrzymane wyniki
stosując odpowiednie metody statystyczne

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03

zaliczenie

U2

przygotować plan i dobrać modele do oceny ryzyka
na różnych poziomach organizacji a także
przygotować raport z wyników uzyskanych w ramach
ćwiczeń

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U07

zaliczenie

U3

scharakteryzować zagrożenie, oszacować i ocenić
wskaźniki ryzyka ekologicznego i wyszukać
odpowiednią literaturę oraz źródła danych dotyczące
opracowywanego zagadnienia

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wspólnej pracy w grupie w celu wykonania
zaplanowanych prac stosując zasady bezpieczeństwa

EPM_K2_K03,
EPM_K2_K06

zaliczenie

K2

działalności pro-ekologicznej uwzględniającej rolę
i odpowiedzialność w ocenie ryzyka środowiskowego

EPM_K2_K03,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

konwersatorium

26

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Podział substancji toksycznych pod kątem ich oddziaływania na organizmy:
pierwiastki, związki nieorganiczne i organiczne. Mechanizmy oddziaływania
substancji toksycznych: biochemiczne i ﬁzjologiczne. Czynniki środowiskowe i ich
wpływ na intoksykację. Mechanizmy obronne organizmów intoksykowanych.
Parametry ekologiczne w ocenie oddziaływania substancji toksycznych. Wpływ
substancji toksycznych na populacje i ich pulę genową, zespoły organizmów i
ekosystemy. Ekstynkcje − interakcja działania substancji toksycznych i zjawisk
losowych. Metody badania wpływu substancji toksycznych na populacje (testy
ekotoksykologiczne, układ eksperymentalny, analiza i prezentacja wyników).
Najważniejsze pojęcia w ekologicznej ocenie ryzyka.

W1, W2, U2, U3, K1, K2

2.

Tematyka ćwiczeń:
Standardowe testy ekotoksykologiczne (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta),
ocena wpływu zanieczyszczeń na różnorodność biotyczną, ocena wpływy
zanieczyszczeń na organizmy.

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

udział w ćwiczeniach (co najmniej 6 z 7) - aktywny udział i zaliczenie
ćwiczeń na co najmniej 55% punktów - wykonanie zadań domowych

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest udział w
konwersatoriach (co najmniej 11 z 13) Egzamin końcowy pisemny –
krótkie pytania, na które należy odpowiedzieć słownie i/lub przy pomocy
odpowiednio opisanych schematów LUB test wielokrotnego wyboru
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie powyżej 50%
punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przynajmniej podstawowego kursu ekologii, ﬁzjologii zwierząt, biochemii

Sylabusy
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Solid waste management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.240.5cac67bb8e5c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia: 4, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie zasadniczych problemów gospodarki odpadami stałymi z uwzględnieniem zagadnień
technicznych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, prawnych.

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 złożoność procesów wzrostu ilości
odpadów i ich różnych strumieni w krajach o różnym
rozwoju ekonomicznym; ma wiedzę z zakresu nauk
przyrodniczych, ścisłych i technicznych niezbędną dla
rozumienia procesów powstawania odpadów; zna
ustawodawstwo, zasady i procedury zarządzania
odpadami; zna potencjał surowcowy odpadów oraz
jego znaczenia dla rozwoju gospodarki o obiegu
zamkniętym.

EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W05

egzamin pisemny, raport

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U08

egzamin pisemny, raport

potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać wnioski
EPM_K2_K01,
na podstawie autoanalizy i posiadanego
doświadczenia; ma świadomość znaczenia zarządzania EPM_K2_K02,
EPM_K2_K04
odpadami dla zrównoważonego rozwoju i ochrony
zasobów naturalnych i litosfery.

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i wykorzystać źródła informacji naukowej
w języku angielskim i polskim; potraﬁ wskazać
znaczenie różnych typów odpadów dla odzysku
różnych surowców (wliczając surowce krytyczne) oraz
zagrożenie dla środowiska związanee z akumulacją
i rozproszeniem odpadów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia

4

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

4

przygotowanie do egzaminu

8

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe deﬁnicje i terminy, gospodarka odpadami w zrównoważonym
rozwoju, analiza przepływu materiału (material ﬂow analysis), ślad ekologiczny
(ecological footprint), gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy),
hierarcha sposobów postępowania z odpadami, analiza LCA, społeczne i
polityczne problemy w gospodarce odpadami
2. Globalne problemy w gospodarce odpadami, wytwarzanie odpadów w krajach o
różnym poziomie rozwoju ekonomicznego, wytwarzanie odpadów w różnych
obszarach geograﬁcznych
3. Gospodarka odpadami – problematyka historyczna
4. Zasoby, surowce krytyczne w Unii Europejskiej i USA, materiały w nowych
technologiach, antroposfera i “metabolism antroposfery”, tradycyjne górnictwo,
“urban mining”, “landﬁll mining”, oddzielenie (decoupling) wzrostu
ekonomicznego i użycia materiałów
5. Unieszkodliwianie odpadów, spalanie, kompostowanie, składowanie, recycling
6. Odpady związane z produkcją energii (produkcja energii opartej na węglu,
produkcja energii oparta na spalaniu biomasy), problemy środowiskowe,
zagospodarowanie odpadów
7. Odpady związane z budową i rozbiórka obiektów (Construction and demolition
waste), odzysk materiałów, produkcja energii, zagrożenia
8. Wydobycie rud, przeróbka rud (wzbogacanie), metalurgia i wytwarzanie
odpadów, odzysk metali z odpadów, zagospodarowanie odpadów, oddziaływania
na środowisko odpadów z metalurgii
9. Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Electric and Electronic
Equipment Wastes), odzysk składników z EEEW, zagrożenia dla środowiska I
zdrowia związane z recyklingiem EEEW

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Dyskusja podczas wykładów oraz egzamin (pytania otwarte)

ćwiczenia

raport

Pozytywna ocena raportu

ćwiczenia terenowe

raport

Pozytywna ocena raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Only basic knowledge is required – environmental issues, mineral resources, chemistry – elementary level

Sylabusy
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Biotechnologial methods of fuels production
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.280.5cac67bb9f896.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 18, konwersatorium: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi i zaawansowanymi aspektami nowoczesnych badań nad produkcją
biopaliw oraz z wybranymi metodami i technikami wykorzystywanymi w tego typu badaniach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę produkcji biopaliw

EPM_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

podstawowe i zaawansowane metody stosowane
w badaniach nad produkcją biopaliw

EPM_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań

EPM_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytyczna analiza najnowszej literatury dotyczącej
produkcji biopaliw

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

18

konwersatorium

12

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszczególne tematy obejmują: metody produkcji etanolu i biodiesla; metody
syntezy biowodoru przez mikroorganizmy fotosyntetyzujące (bezpośrednia i
pośrednia biofotoliza); fotofermentacja i fermentacja ciemna; struktura i
aktywność hydrogenaz i nitrogenaz, mechanizm syntezy biowodoru; alternatywne
i zintegrowane systemy produkcji wodoru; produkcja biopaliw i energii z odpadów
organicznych; przykłady badań podstawowych nad produkcją biopaliw.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

co najmniej 50% punktów z zaliczenia

ćwiczenia

raport, wyniki badań

dostarczenie pełnych raportów

konwersatorium

zaliczenie

aktywny udział

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomosć podstaw biochemii i mikrobiologii
obecność obowiązkowa na ćwiczeniach i seminariach
Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do kończącego kurs zaliczenia

Sylabusy
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Conservation genetics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.280.5cac67bb9d407.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zastosowania genetyki do rozwiązywania
problemów w zakresie ochrony przyrody

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

• Zna teoretyczne podstawy zastosowania metod
genetycznych w ochronie przyrody

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2

• Rozumie związek między wielkością populacji,
fragmentacją zasięgu, zmiennością genetyczną
a prawdopodobieństwem ekstynkcji • Rozumie
podstawy teoretyczne działań konserwatorskich

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W03,
EPM_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

• Zna podstawowe oprogramowanie wykorzystywane
w genetyce konserwatorskiej

EPM_K2_W08,
EPM_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• Jest w stanie zinterpretować dane genetyczne
w kontekście ochrony gatunku

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

• Potraﬁ zastosować podejścia przedstawione
w trakcie kursu aby zaplanować strategię ochrony
i zarządzania

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

• Potraﬁ przeprowadzić analizę żywotności populacji

EPM_K2_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• Ma świadomość unikatowej pozycji, zajmowanej
przez metody genetyczne w biologii konserwatorskiej

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04

zaliczenie

K2

• Docenia potencjał praktyczny metod genetycznych
w biologii konserwatorskiej

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K05

zaliczenie

K3

• Potraﬁ wyjaśnić niespecjalistom korzyści, jakie daje
stosowanie metod genetycznych do rozwiązywania
praktycznych problemów konserwatorskich

EPM_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Genetyka a ekstynkcja
• Pomiar zmienności genetycznej: pojedyncze loci i cechy ilościowe
• Konsekwencje genetycznej małej wielkości populacji
• Utrzymywanie zmienności genetycznej
• Wsobność i depresja wsobna
• Fragmentacja zasięgu
• Populacje żywotne genetycznie
• Od teorii do praktyki: zarządzanie genetyczne i dalej

W1, W2, W3, U1, U2

2.

• Pomiar i porównanie zmienności genetycznej
• Diagnozowanie ryzyka genetycznego
• Analiza Żywotności Populacji
• Przegląd oprogramowania stosowanego w genetyce konserwatorskiej

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

• Studenci muszą być obecni na przynajmniej 80% konwersatoriów i
ćwiczeń komputerowych • W czasie ćwiczeń komputerowych każdy
student musi zaliczyć problemowy test praktyczny z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania

konwersatorium

zaliczenie pisemne

• Test końcowy: test wyboru, do zaliczenia potrzeba > 50% poprawnych
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs biologii ewolucyjnej

Sylabusy
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Ecological assessment and evaluation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.280.5cac67bba55be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4, konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami inwentaryzacji botanicznej, gatunkami kształtującymi walory
przyrodnicze danego terenu, a także nauka oceny stanu powietrza, wody i gleby za pomocą elementów
biotycznych

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 szczegółową wiedzę z zakresu roli i zadań
monitoringu stanu ekologicznego wybranych
ekosystemów w zarządzaniu środowiskiem
i prognozowaniu jego zmian

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

egzamin pisemny

W2

student tłumaczy zależności między elementami
biotycznymi oraz czynnikami środowiskowymi

EPM_K2_W01

raport

W3

student zna podstawowe metody badań
ﬂorystycznych i metody służące do oceny stanu
środowiska

EPM_K2_W02,
EPM_K2_W06,
EPM_K2_W08

egzamin pisemny, raport

W4

student zna organizmy wskaźnikowe stosowane
w ocenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód

EPM_K2_W02

egzamin pisemny, raport

W5

student zna przyczyny zanikania i metody
zapobiegania zanikaniu rzadkich elementów ﬂory
w Europie (w tym metaloﬁtów)

EPM_K2_W01,
EPM_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać wybrane gatunki roślin i porostów:
chronionych, rzadkich, obcych i inwazyjnych

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U03

egzamin pisemny, raport

U2

wyjaśnić i krytycznie omówić główne narzędzia oceny
ekologicznej, wie jak zastosować te narzędzia
w analizie regionalnych problemów środowiskowych

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U07

egzamin pisemny

U3

wskazać czynniki warunkujące eutroﬁzację oraz
sporządzić prognostyczny model eutroﬁzacji

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U08

egzamin pisemny, raport

U4

ocenić stan ekologiczny siedliska w oparciu
o organizmy wskaźnikowe

EPM_K2_U01,
EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03

egzamin pisemny, raport

U5

wykonać zadania badawcze i napisać raport
na podstawie uzyskanych danych

EPM_K2_U02,
EPM_K2_U03,
EPM_K2_U05,
EPM_K2_U06,
EPM_K2_U07

raport

U6

poszukiwać informacji naukowej, krytycznie ją ocenić,
selekcjonować i kompilować

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U08

raport

U7

określić potencjalne zagrożenia antropogeniczne oraz
potraﬁ zaplanować badania monitoringowe

EPM_K2_U03,
EPM_K2_U07

egzamin pisemny, raport

U8

identyﬁkować bioindykatory roślinne i porostowe
na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł
i jej integracji

EPM_K2_U06

egzamin pisemny, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole, dzielenia obowiązków pomiędzy
członków zespołu oraz właściwego rozplanowania
czasu pracy

EPM_K2_K06

raport

K2

student posiada zdolność do wykonywania
powierzonych zadań samodzielnie lub w grupie

EPM_K2_K04,
EPM_K2_K06

raport

K3

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych

EPM_K2_K01

egzamin pisemny, raport

K4

student ma świadomość zakresu swojej aktualnej
wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania

EPM_K2_K04,
EPM_K2_K05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

4

konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

16

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria:
Podczas konwersatoriów studenci zapoznają się z celami i metodami
inwentaryzacji i waloryzacji ﬂorystycznej. Na wybranych przykładach
przedyskutują problem zadomawiania i inwazji obcych gatunków roślin
naczyniowych, a także problem zanikania rodzimych składników ﬂory.
W drugim bloku tematycznym studenci zapoznają się z bioindykacją jako
narzędziem oceny stanu środowiska w oparciu o rośliny naczyniowe i porosty.
Dodatkowo, studenci przedyskutują biologiczne znaczenie metaloﬁtów, gatunków
mogących służyć jako bioindykatory i zarazem unikatowych elementów
europejskiej ﬂory; studenci wskażą na potrzebę i metody ochrony metaloﬁtów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U6, U7, K2, K3, K4

Sylabusy
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Zajęcia w terenie i ćwiczenia laboratoryjne:
Studenci wykonają inwentaryzację ﬂorystyczną i waloryzację wybranego
fragmentu ekosystemu miejskiego w odniesieniu do rodzimych i obcych gatunków
roślin naczyniowych. W trakcie zajęć terenowych określą obﬁtość rzadkich i
chronionych gatunków rodzimych oraz rozpoznają zagrożenia ze strony
inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych.
W drugim bloku tematycznym studenci zapoznają się z charakterystyką głównych
gatunków bioindykatorów roślinnych i porostowych – ich morfologią, cechami
diagnostycznymi oraz ich charakterystyką ekologiczną. Pracując na konkretnych
przykładach, w sposób problemowy, zapoznają się z problematyką i metodologią
bioindykacji środowiska z zastosowaniem roślin i porostów.
Podczas zajęć terenowych studenci będą mieli za zadanie określić skład oraz
bogactwo gatunkowe porostów w płatach badawczych na różnych stanowiskach
różniących się skażeniem gleby metalami ciężkimi (praca zespołowa). Każda
grupa będzie miała za zadanie zebrać w terenie dane w celu ich późniejszego
opracowania. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni komputerowej
studenci zostaną zapoznani z podstawowymi analizami statystycznymi oraz
technikami wizualizacji służącymi do opracowania otrzymanych wyników.
Studenci wykonają w terenie ocenę stanu ekologicznego wybranej rzeki w oparciu
o stosowaną w Polsce Makroﬁtową Metodę Oceny Rzek (MMOR). Wyznaczą
odcinek badawczy, określą warunki hydromorfologiczne oraz skład gatunkowy
makroﬁtów i ich procentowe pokrycie. Obliczą Makroﬁtowy Indeks Rzeczny (MIR) i
na jego podstawie ocenią stanu ekologiczny badanej rzeki.

2.

W1, W3, W4, U1, U3, U4,
U5, U8, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

konwersatorium

ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport

Zaliczenie z ćwiczeń (terenowych oraz w pracowni) na podstawie
obecności oraz ocen z wykonanych raportów. Końcowe opracowanie ma
zostać przedstawione w postaci raportu z zajęć terenowych, który musi
być oddany do prowadzącego w wyznaczonym terminie.

egzamin pisemny

Egzamin końcowy w formie pisemnej (pytania zamknięte i otwarte); ocena
proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów, zaliczenie od 51 %
punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia
z ćwiczeń.

raport

Zaliczenie z ćwiczeń (terenowych oraz w pracowni) na podstawie
obecności oraz ocen z wykonanych raportów. Końcowe opracowanie ma
zostać przedstawione w postaci raportu z zajęć terenowych, który musi
być oddany do prowadzącego w wyznaczonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Excel.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Social and economic aspects of nature conservation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Environmental Protection and Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlEPMS.280.5cac67bb09066.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0319Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
społecznymi, gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 5, konwersatorium: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Possesing a knowledge and skills in nature conservation and managing nature-human conﬂicts

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

- Know meaning, signiﬁcance and tasks of
environmental education, - Know public and nongovernmental institutions responsible for completion
of environmental education, - Know appropriate
methods for assessing environmental awareness
among various groups of respondents; - Can analyse
links between peoples’ attitudes and environmental
conditions; - Know how to plan and conduct basic
studies on environmental knowledge, awareness and
attitudes among various groups of respondents; Understand a need and know various approaches and
methods on how to engage people into environmental
governance; - Know speciﬁcs of environmental
governance at various administration levels.

EPM_K2_W04,
EPM_K2_W09

prezentacja

EPM_K2_U09,
EPM_K2_U11

projekt, prezentacja

EPM_K2_K01,
EPM_K2_K04,
EPM_K2_K06,
EPM_K2_K07

projekt, brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Can identify and analyze roots of socio-ecological
conﬂicts; - Can identify social and economic drivers of
conﬂicts; - Can plan, conduct and actively join
participatory programs to mitigate and solve naturehuman conﬂict.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

know necessity of respect of nature; - Present and
popularize positive attitudes towards natural
environment; - Communicate with representatives of
institutions of various sectors working for nature
governance - Understand necessity of undertaking
actions towards nature protection

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

5

konwersatorium

5

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Lectures and practicals:
- Nature conservation management – history, legal, social and economic
regulations;
- How to involve public into nature conservation management? Aims of public
consultations;
1.

W1, U1, K1
- Legal regulations of public participation (Polish & UE legislation);
- Human-nature conﬂicts – diagnosis & management;
- Public consultation programs – development and management;
- Good & bad practices of human-nature conﬂicts management.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

taking an exam requires a complited presentation at ćwiczenia

ćwiczenia

prezentacja

discussion

konwersatorium

brak zaliczenia

presence and a joined work on the project

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

neurobiologia

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 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Neurobiologia (ang. neuroscience), jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako
nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach ﬁzjologicznych jak i patologicznych. W związku
z tym, neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i ﬁzjologią oraz psychologią i elementami nauk
medycznych. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i
pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania
człowieka. Neurobiologia, jako unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, istnieje od 2008 roku. Jednostką,
prowadzącą studia na kierunku neurobiologia, jest Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych. Program studiów Neurobiologia
opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu
struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez
pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoﬁcznego a także Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii,
Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum. Programem studiów o zbliżonych efektach uczenia na Wydziale Biologii jest
kierunek Biologia. W stosunku do tego programu, na kierunku Neurobiologia kładzie się szczególnie duży nacisk na
przekazanie wiedzy dotyczącej struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i
zwierząt, zarówno w warunkach ﬁzjologicznych jak i patologicznych. Pominięte są natomiast zagadnienia z zakresu botaniki
oraz biologii środowiskowej. W programie kierunku Neurobiologia znajdują się ponadto kursy z zakresu psychologii i
elementy nauk medycznych (farmakologia).

Koncepcja kształcenia
Program kierunku Neurobiologia, który powstał jako kierunek unikatowy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, obecnie
Wydziale Biologii, w pełni wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz realizuje cele strategiczne uczelni. Misją UJ
jest wytyczanie nowych kierunków 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
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humanistyczną i odpowiedzialność za działanie. Neurobiologia to atrakcyjny kierunek studiów, dzięki którem studenci mają
możliwość poznania tajemnic mózgu i kreatywnej realizacji swoich planów edukacyjnych i badawczych.

Cele kształcenia
Celem kształcenia studentów I stopnia kierunku Neurobiologia jest:
1. wyposażenie studenta w podstawową wiedzę neurobiologiczną, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych
2. wykształcenie zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy z zasobów literaturowych
3. wykształcenie w studencie zdolności uczenia się oraz zapoznanie ze specjalistycznymi zagadnieniami neurobiologicznymi,
elementami wiedzy z zakresu biologii, biochemii, nauk ścisłych i psychologii, pozwalającymi kontynuować studia na poziomie
II stopnia
4. uzyskanie przez studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w
zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Współczesne, rozwinięte społeczeństwa borykają się z szerokim spektrum chorób, które bezpośrednio dotyczą układu
nerwowego. Należą do nich między innymi choroby neurodegeneracyjne, depresja czy wzmożona podatność na uzależnienia.
Częstość występowania chorób neurodegeneracyjnych wzrasta, częściowo z powodu przedłużenia czasu życia i zjawiska
zwanego starzeniem się społeczeństw. Obecnie nie ma lekarstwa na choroby neurodegeneracyjne, a leczenie depresji i
innych zaburzeń nie jest w pełni skuteczne. Co ważne, koszty leczenia chorób układu nerwowego co roku pochłaniają setki
miliardów dolarów. Jedynym sposobem by wdrożyć skuteczne terapie jest poznanie mechanizmów tych schorzeń, co
umożliwia między innymi edukacja na kierunku Neurobiologia. Również przeciwdziałanie pandemii otyłości, czy zwiększaniu
się liczby uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wymaga edukacji przyszłych neuronaukowców i neurobiologów, co
zapewnia kierunek Neurobiologia. Osobną społeczną potrzebą, na jaką odpowiada kształcenie na kierunku Neurobiologia,
jest wykształcenie specjalistów w nowopowstających czy rozwijających się dziedzinach i zawodach, takich jak
neuromarketing czy neuroarchitektura.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Tematyka badawcza Wydziału Biologii obejmuje wiele zagadnień, wśród których dla kierunku Neurobiologia najważniejsze to:
• Neuronalny mechanizm zegara biologicznego ssaków i bezkręgowców.
• Wpływ układów niespecyﬁcznych, w tym unerwienia oreksynergicznego i relaksynergicznego mózgowia na ośrodki
mózgowia związane z pobieraniem pokarmu, rytmika okołodobowa i odpowiedzią na stres.
• Anatomiczne i funkcjonalne powiązania struktur zegara biologicznego z układem wzrokowym.
• Wpływ stresu na przekaźnictwo synaptyczne i plastyczność synaptyczną w strukturach kresomózgowia.
• Reakcja komórek tkanki nerwowej na uszkodzenie mózgu.
• Geneza zjawisk epileptycznych wywołana zaburzeniami neurogenezy oraz uszkodzeniem mózgu w różnych stadiach
rozwoju.
• Zaangażowanie metali śladowych w procesie epileptogenezy.
• Wpływ leków immunosupresyjnych i neuroprotekcyjnych na reaktywne zachowanie komórek i genezę zjawisk
epileptycznych w uszkodzonym mózgu.
• Wykorzystanie metod analizy obrazu mikroskopowego do badania rozwoju komórek tkanki nerwowej oraz ich zachowania
w stanach patologicznych.
• Wpływ aktywności ruchowej po uszkodzeniu mózgu na skłonność do napadów epileptycznych.
• Regulacja wytwarzania tlenku azotu w mózgu uszkodzonym i endotoksemicznym.
• Mechanizmy neuroplastyczności

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kierunek studiów Neurobiologia mając charakter interdyscyplinarny, opiera się na podstawowych oraz specjalistycznych
przedmiotach biologicznych ale ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na
Wydziale Biologii. Jednocześnie zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału
Filozoﬁcznego UJ a także Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii UJ i Collegium Medicum UJ, łącznie uwzględniając
wszystkie aspekty funkcji układu nerwowego, z psychicznymi włącznie. We wszystkich wspomnianych jednostkach, wiodące
kierunki badań naukowych pokrywają się z prowadzonymi przez pracowników naukowych tych jednostek, zajęciami
dydaktycznymi na kierunku Neurobiologia.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zaplecze dydaktyczne Wydziału tworzą liczne sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. Do
dyspozycji studentów i doktorantów jest 7 pracowni komputerowych, ponad 40 specjalistycznych pracowni rozmieszczonych
w instytutach m. in. (pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej proszkowej, pracownia spektroskopii absorpcyjnej w
podczerwieni, pracownia mikroskopii elektronowej skaningowej z emisją polową i mikroanalizy, pracownia mikroskopii
optycznej, pracownia bioróżnorodności, pracownia morfometrii, pracownia behawioralna, pracownia biochemicznoimmunologiczna, pracownia elektroﬁzjologii, pracownia elektroforezy, pracownia patch-clamp, pracownia behawioralnoakustyczna, pracownia mikroskopowa, pracownia protozoologiczna).
W kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym znajduje się bogaty księgozbiór nauk przyrodniczych i dostępna jest
bezprzewodowa sieć internetowa.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów Neurobiologia opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych,
ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje
również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoﬁcznego a także Wydziału
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

178

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

54

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

4

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2424

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyka zawodowa: 15 dni roboczych w instytucji prowadzącej działalność naukowo-badawczą, 4 ECTS. Wymiar godzin
pracy uzależniony jest od specyﬁki pracy na danym stanowisku zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP, uregulowaniami
pracodawcy oraz kompetencjami studenta. Praktykę zawodową zalicza opiekun praktyk – kierownik studiów, na podstawie
oceny dokonanej przez pracodawcę oraz sprawozdania z przebiegu praktyki przygotowanego przez studenta w postaci
Dziennika Praktyki.
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

NBI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie posiada wiedzę z zakresu matematyki, ﬁzyki i chemii,
niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje komórek zwierzęcych ze szczególnym
uwzględnieniem cech komórki nerwowej

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie wymienia podstawowe zasady dziedziczenia

P6U_W

NBI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji

P6U_W

NBI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawy systematyki zwierząt

P6U_W

NBI_K1_W07

Absolwent zna i rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i
interpretacji zjawisk i procesów biologicznych

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W08

Absolwent zna i rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża
procesów neurobiologicznych

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W09

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje ﬁzjologiczne narządów i układów u
kręgowców

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W10

Absolwent zna i rozumie budowę i rozwój osobniczy somatycznego i autonomicznego
układu nerwowego kręgowców

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W11

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje narządów zmysłów zwierząt kręgowych i
bezkręgowców

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W12

Absolwent zna i rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju
ﬁlogenetycznym układu nerwowego

P6U_W

NBI_K1_W13

Absolwent zna i rozumie neuroﬁzjologiczne mechanizmy funkcjonowania komórek
nerwowych i ich zespołów

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W14

Absolwent zna i rozumie neuroﬁzjologiczne mechanizmy funkcjonowania układów
zmysłowych i ruchowych oraz mózgowia ssaków

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W15

Absolwent zna i rozumie neuronalne podłoże i mechanizmy zachowania zwierząt i
ludzi

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W16

Absolwent zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji psychicznych mózgu
człowieka: percepcji, pamięci, emocji, świadomości a także relacje pomiędzy
mózgiem a umysłem

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W17

Absolwent zna i rozumie związki układu nerwowego z układem endokrynnym i
układem odpornościowym

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W18

Absolwent zna i rozumie efekty działania leków i związków toksycznych na układ
nerwowy

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W19

Absolwent zna i rozumie korelaty ﬁzjologiczne procesów umysłowych

P6U_W

NBI_K1_W20

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, metody i teorie psychologii

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W21

Absolwent zna i rozumie podstawowe narzędziai techniki stosowanych w badaniach
neurobiologicznych

P6U_W, P6S_WG

NBI_K1_W22

Absolwent zna i rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a
możliwościami ich wykorzystania w praktyce

P6S_WG,
P6S_WK

NBI_K1_W23

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

P6S_WK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

NBI_K1_W24

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

P6S_WK

NBI_K1_W25

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii

P6S_WG

Kod

Treść

PRK

NBI_K1_U01

Absolwent potraﬁ dokonać pomiarów oraz ocenia wiarygodność podstawowych
wielkości ﬁzycznych i chemicznych

P6U_U, P6S_UW

NBI_K1_U02

Absolwent potraﬁ stosować podstawowe techniki badawcze z zakresu cytologii i
histologii

P6U_U

NBI_K1_U03

Absolwent potraﬁ stosować podstawowe techniki badawcze z zakresu biochemii

P6U_U

NBI_K1_U04

Absolwent potraﬁ wykonywać proste preparaty tkanki nerwowej

P6U_U

NBI_K1_U05

Absolwent potraﬁ zrozumieć literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim;
czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim

P6S_UW

NBI_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykazać krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury,
internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii

P6S_UK

NBI_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi
literaturę naukową

P6U_U, P6S_UW

NBI_K1_U08

Absolwent potraﬁ wykonywać samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze
pod kierunkiem opiekuna

P6S_UK, P6S_UO

NBI_K1_U09

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi metodami statystycznymi i
technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych

P6U_U, P6S_UW

NBI_K1_U10

Absolwent potraﬁ poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z
różnych źródeł

P6S_UW

NBI_K1_U11

Absolwent potraﬁ przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze
udokumentowane opracowanie problemów z zakresu neurobiologii

P6S_UW, P6S_UK

NBI_K1_U12

Absolwent potraﬁ wygłosić wystąpienie ustnye w języku polskim i języku angielskim,
dotyczących zagadnień z zakresu neurobiologii, w których wykorzystuje język
naukowy

P6S_UK

NBI_K1_U13

Absolwent potraﬁ uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potraﬁ planować
swoją edukację

P6S_UO, P6S_UU

NBI_K1_U14

Absolwent potraﬁ ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla
P6S_UK
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

NBI_K1_K01

Absolwent jest gotów do dostrzeżenia potrzeby uczenia się przez całe życie i rozumie
potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

P6S_KO, P6S_KR

NBI_K1_K02

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracowania w grupie oraz kierować małym
zespołem

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KO

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

NBI_K1_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji
określonych zadań

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KR

NBI_K1_K04

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
etycznych związanych z wykonywaniem zawodu

P6U_K, P6S_KR

NBI_K1_K05

Absolwent jest gotów do konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady
ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych

P6S_KK, P6S_KR

NBI_K1_K06

Absolwent jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i
innych; umie postępować w stanach zagrożenia

P6U_K

NBI_K1_K07

Absolwent jest gotów do wykazywania potrzeby stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej

P6S_KK

NBI_K1_K08

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Efekty uczenia się

10 / 242

Plany studiów
W ramach kursów fakultatywnych studenci I stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu
kierunku Biologia, po uzyskaniu zgody opiekuna roku, opiekuna pracy lub kierownika studiów. Dodatkowo studenci mogą, po
uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu
kursów Wydziału Filozoﬁcznego, Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Anatomia układu nerwowego człowieka

30

3,0

egzamin

O

Biologia komórki

90

7,0

egzamin

O

Podstawy zoologii I

35

3,0

egzamin

O

Statystyka

30

3,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie

O

Matematyka

75

5,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

2

-

zaliczenie

O

Podstawy mikroskopowania

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy bioinformatyki

45

3,0

zaliczenie

F

Metody prezentacji

15

1,0

zaliczenie

F

Antropologia ogólna

45

-

-

F

Toksykologia - wybrane zagadnienia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy pamięci

30

3,0

egzamin

F

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – wprowadzenie

45

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych

30

3,0

egzamin

O

Podstawy zoologii II

30

2,0

egzamin

O

Ogólna ﬁzjologia zwierząt

60

4,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologia rozrodu ssaków

30

2,0

zaliczenie

F

Bazy danych dla neurobiologów

15

2,0

zaliczenie

F

Mózg człowieka - rozwój i ewolucja

30

3,0

egzamin

F

Chronobiologia

30

3,0

egzamin

F

Antropologia ogólna

15

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii
badań

35

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – rozszerzenie

45

4,0

zaliczenie

F

Techniki neuroanatomiczne

45

4,0

zaliczenie

F

Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych

22

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do neurobiologii

60

4,0

egzamin

O

Chemia ogólna i analityczna

105

8,0

egzamin

O

Narządy zmysłów - budowa, ewolucja i funkcja

18

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia

105

7,0

egzamin

O

Genetyka

45

3,0

egzamin

O

Neuroﬁzjologia komórkowa

60

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Chemia organiczna

75

6,0

egzamin

O

Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii

35

3,0

egzamin

O

Bioﬁzyka

80

6,0

egzamin

O

Metody prezentacji

15

1,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do psychologii

60

7,0

egzamin

F

Histologia

40

3,0

egzamin

F

Glikobiologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy pamięci

30

3,0

egzamin

F

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – wprowadzenie

45

4,0

zaliczenie

F

Podstawy programowania w MATLAB

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

12 / 242

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Neuroetologia

30

2,0

egzamin

O

Neuroﬁzjologia systemów

45

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Praktyka zawodowa

120

4,0

zaliczenie

O

Techniki mikroskopowe w neurobiologii I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Neuroﬁzjologia eksperymentalna

60

4,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia z neuronauki poznawczej

30

2,0

egzamin

O

Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia ogólna

75

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metodologia nauk przyrodniczych - Filozoﬁa przyrody

60

5,0

egzamin

F

Genetyka człowieka

30

2,0

zaliczenie

F

Białka adhezyjne - struktura i funkcja

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia człowieka

40

3,0

egzamin

F

Mózg człowieka - rozwój i ewolucja

30

3,0

egzamin

F

Fizjologia szyszynki kręgowców

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chronobiologia

30

3,0

egzamin

F

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – rozszerzenie

45

4,0

zaliczenie

F

Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego

25

2,0

zaliczenie

F

Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych

22

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu
innowacyjnych terapii schorzeń OUN

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewolucjonizm

35

3,0

egzamin

O

Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych

60

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do neuroobrazowania

46

3,0

egzamin

O

Przedmiot

F

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pracownia specjalizacyjna – semestr I

30

1,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Genetyka molekularna

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychologii

60

7,0

egzamin

F

Histologia

40

3,0

egzamin

F

Glikobiologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy pamięci

30

3,0

egzamin

Podstawy programowania w MATLAB

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – wprowadzenie

45

4,0

zaliczenie

F

Drosophila jako model w badaniach neurobiologicznych

15

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Neurotoksykologia

30

3,0

egzamin

O

Neurofarmakologia

30

3,0

egzamin

O

Neurobiologia rozwoju

30

3,0

egzamin

O

Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii

25

3,0

egzamin

O

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie

O

Proseminarium

30

1,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna – semestr II

60

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

8,0

egzamin

O

Neuroendokrynologia

45

3,0

egzamin

O

Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza instrumentalna komórki

60

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fizjologiczne techniki badań

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia ogólna

75

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Planowanie badań i analiza ich wyników

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metodologia nauk przyrodniczych - Filozoﬁa przyrody

60

5,0

egzamin

F

Genetyka człowieka

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

F

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Białka adhezyjne - struktura i funkcja

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anatomia człowieka

40

3,0

egzamin

F

Mózg człowieka - rozwój i ewolucja

30

3,0

egzamin

F

Fizjologia szyszynki kręgowców

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chronobiologia

30

3,0

egzamin

F

Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego

25

2,0

zaliczenie

F

Licencjacki projekt badawczy

120

4,0

zaliczenie

F

Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i
bioinformatyki – rozszerzenie

45

4,0

zaliczenie

Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych

22

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu
innowacyjnych terapii schorzeń OUN

30

4,0

egzamin

Przedmiot

F

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Anatomia układu nerwowego człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.1585221489.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z anatomią układu nerwowego

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

opisuje budowę i funkcje komórek zwierzęcych
ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki
nerwowej, opisuje budowę i rozwój osobniczy
somatycznego i autonomicznego układu nerwowego
kręgowców, zna budowę i funkcje narządów zmysłów
zwierząt kręgowych i bezkręgowców.

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W10,
NBI_K1_W11

egzamin

NBI_K1_U05, NBI_K1_U06

egzamin

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zlokalizować, opisać poszczególne części mózgu
ssaka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poprawnego wnioskowania na podstawie danych
pochodzących z różnych źródeł

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

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.

1. Wprowadzenie: ogólna morfologia ośrodkowego układu nerwowego
2. Układ komorowy i opony ośrodkowego układu nerwowego.
3. Tkanka nerwowa. Morfologia i funkcja podstawowych typów komórkowych
4. Obserwacja mikroskopowych preparatów tkanki nerwowej
5. Kresomózgowie. Kora mózgowa. Układ bruzd i zawojów.
6. Kresomózgowie. Budowa jąder podstawnych.
7. Demonstracja mózgów zwierząt i modeli mózgu człowieka
8. Kresomózgowie. Anatomia układu brzeżnego
9. Międzymózgowie. Anatomia wzgórza i podwzgórza
10. Anatomia śródmózgowia
11. Anatomia tyłomózgowia. Móżdżek
12. Rdzeń przedłużony - ogólna morfologia
13. Układ jąder nerwów czaszkowych
14. Rdzeń kręgowy
15. Obserwacja preparatów mikroskopowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie egzaminu
(pytania testowe i otwarte).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obowiązkowy w semestrze I, rok I, bez dodatkowych wymagań

Sylabusy
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Biologia komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca756965cd81.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

przekazanie podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania komórki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy komórkowe

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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wykorzystać i powiązać ogólną wiedzę z biologii
komórki z wiedzą dotyczącą funkcjonowania komórek
nerwowych. Potraﬁ stosować podstawowe techniki
badawcze z zakresu cytologii i histologii.

U1

NBI_K1_U02, NBI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

NBI_K1_K05, NBI_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykorzystania zdobytej wiedzy, poszerzania
i aktualizowania zdobytej wiedzy.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy biologii komórki – budowa i funkcje błony komórkowej, jądra
komórkowego oraz innych organelli komórkowych. Cechy komórek nerwowych i
mięśniowych. Podstawowe procesy związane z sygnalizacją zewnątrz- i
wewnątrzkomórkową, przeżywaniem i śmiercią komórki. Choroby będące
wynikiem zaburzeń procesów komórkowych. Regulacja procesów komórkowych
przez zegar biologiczny. Transformacja nowotworowa komórki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
50% poprawnych odpowiedzi w teście 60 pytań jednokrotnego wyboru z
pięciu możliwości.

21 / 242

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia ćwiczeń: Zaliczenie 3 kolokwiów cząstkowych, które
odbywają się po kolejnych pięciu ćwiczeniach. Warunkiem zaliczenia
kolokwium cząstkowego jest uzyskanie co najmniej 51% prawidłowych
odpowiedzi z 25 pytań testu wielokrotnej odpowiedzi. Każde pytanie
zaliczenie pisemne
testowe zawiera 5 odpowiedzi. Studenci mają możliwość poprawy jednego
kolokwium cząstkowego, jeśli nie uzyskają z niego wymaganego minimum
punktów. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia
do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Limit nieobecności bez usprawiedliwienia: 0
Honorowane są zwolnienia lekarskie bez limitu.

Sylabusy
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Podstawy zoologii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca7569661e1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasyﬁkacją, morfologią funkcjonalną i podstawami biologii rozwoju
bezkręgowców i pierwotniaków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

budowę i funkcje narządów zmysłów zwierząt
kręgowych i bezkręgowców

NBI_K1_W06,
NBI_K1_W11

egzamin pisemny
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W2

znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju
ﬁlogenetycznym układu nerwowego

NBI_K1_W12

egzamin pisemny

W3

klasyﬁkację pierwotniaków i bezkręgowców, potraﬁ
opisać cykle życiowe wybranych pasożytów:
pierwotniaków oraz robaków płaskich, zna środowisko
życia, budowę zewnętrzną i wewnętrzną gąbek,
parzydełkowców, żebropławów, robaków płaskich,
pierścienic, mięczaków, nicieni, nitnikowców,
stawonogów, szkarłupni i osłonic

NBI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

NBI_K1_U08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania
badawcze pod kierunkiem opiekuna

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawy systematyki pierwotniaków oraz wybranych grup bezkręgowców: gąbek,
parzydełkowców, żebropławów, robaków płaskich, pierścienic, mięczaków, nicieni,
W3
nitnikowców, stawonogów (ze szczególnym uwzględnieniem owadów), szkarłupni i
osłonic.

2.

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna wybranych grup zwierząt bezkręgowych ze
szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego oraz narządów zmysłów.

W1, W2, W3

3.

Przystosowania bezkręgowców w budowie ciała do środowiska.

W3

4.

Podstawy biologii rozwoju: klasyﬁkacji komórek jajowych, bruzdkowania,
gastrulacji, powstawania mezodermy i celomy.

W3

5.

Obsługa mikroskopu świetlnego oraz stereoskopowego.

U1

Sylabusy
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Rozróżnianie przedstawicieli pierwotniaków oraz bezkręgowców, wykonywanie (na
podstawie preparatów mikroskopowych i makroskopowych) schematów budowy
zewnętrznej i wewnętrznej wybranych zwierząt.

6.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testowej (test obejmujący pytania
jednokrotnego wyboru) - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum
51% punktów z egzaminu.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Zaliczenie wszystkich trzech kolokwiów sprawdzających poziom
zaliczenie pisemne opanowania wiedzy. Obecność na wszystkich ćwiczeniach. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Sylabusy
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Statystyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca75696638f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi stosowanymi w badaniach neurobiologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie
metod statystycznych i numerycznych dla opisu
i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych
(K_W07).

NBI_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu
podłoża procesów biologicznych i neurobiologicznych
(K_W08).

NBI_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykonuje samodzielnie lub w zespole proste
zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna (K_U08).

NBI_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się podstawowymi metodami
statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu
zjawisk i analizy danych (K_U09).

NBI_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania
na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
(K_U10).

NBI_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego, opartego na podstawach empirycznych,
interpretowania zjawisk i procesów biologicznych
(K_K05).

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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.

Zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej,
miary tendencji centralnej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Analiza rozkładu z próby, miary zmienności, miary asymetrii rozkładu

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

Etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez
naukowych, falsyﬁkacja) statystyka indukcyjna, jako narzędzie do testowania
hipotez. Błędy I i II rodzaju.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Parametryczne metody statystyczne - testy t-studenta

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Parametryczne metody statystyczne - testy ANOVA

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Prosta i wielokrotna analiza korelacji i regresji

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Analiza zmiennych jakościowych - test Chi2, test frakcji

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać, co najmniej 50%
z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna
(zależna od liczby pytań) i będzie podawana do wiadomości studentów w
każdym roku akademickim.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna
umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego.W celu
zaliczenie na ocenę
zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać, co najmniej 50% z
maksymalnej liczby punktów wynikających z kolokwium.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz podstawowymi regulacjami
z tego zakresu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady i konstrukcje prawa własności intelektualnej

NBI_K1_W24

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

ocenić, czy dany sposób korzystania z dobra
niematerialnego jest legalny

NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

U2

posługiwać się prawem cytatu

NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

U3

korzystać z ogólnodostępnych baz danych
zarejestrowanych wynalazków, znaków towarowych,
wzorów przemysłowych

NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

U4

zarejestrować wynalazek, znak towarowy

NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej,
społecznej opartej na wykorzystywaniu dóbr własności
intelektualnej

NBI_K1_K01, NBI_K1_K04,
zaliczenie pisemne
NBI_K1_K08

K2

prowadzenia działalności związanej z popularyzacją
ochrony własności intelektualnej

NBI_K1_K01, NBI_K1_K04,
zaliczenie pisemne
NBI_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do egzaminu

7

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Zagadnienia wprowadzające – źródła i systematyka prawa własności
intelektualnej, konstrukcja praw własności intelektualnej (m.in. koncepcja
„własności” intelektualnej, tryb uzyskania praw, prawa majątkowe i osobiste,
ograniczenia czasowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, cywilno – i
karnoprawne środki ochrony).

W1, U1, U3, K1, K2

2.

Prawo autorskie – pojęcie utworu, podmiot prawa (twórczość pracownicza), treść i
ograniczenia autorskich praw majątkowych (dozwolony użytek prywatny,
dozwolony użytek publiczny), autorskie prawa osobiste (pojęcie i konsekwencje
plagiatu), umowy, środki ochrony cywilno-i karnoprawnej, organizacje zbiorowego
zarządzania.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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3.

Ochrona baz danych (wzmianka) – pojęcie bazy danych, pojęcie producenta bazy
danych, treść i ograniczenia prawa producenta do bazy danych, umowy, środki
ochrony cywilno-i karnoprawnej.

W1, U1, K1, K2

4.

Prawo patentowe – przesłanki patentowalności, podmiot prawa (twórczość
pracownicza), treść i ograniczenia patentu, umowy, środki ochrony
cywilnoprawnej, postępowanie zgłoszeniowe przed UPRP; specyﬁka wynalazku
biotechnologicznego; komercjalizacja patentu (CITTRU).

W1, U1, U3, U4, K1, K2

5.

Prawo znaków towarowych – pojęcie znaku, bezwzględne i względne przesłanki
rejestracji, treść i ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy, umowy,
środki ochrony cywilno – i karnoprawnej, postępowanie zgłoszeniowe przed UPRP;
znak towarowy Unii Europejskiej (EUIPO).

W1, U1, U3, U4, K1, K2

6.

Prawo wzorów przemysłowych (wzmianka) – pojęcie wzoru, treść prawa do wzoru,
wspólnotowy wzór przemysłowy (EUIPO).

W1, U1, U3, K1, K2

7.

Prawo oznaczeń geograﬁcznych (wzmianka) – pojęcie oznaczenia geograﬁcznego,
treść prawa do oznaczenia geograﬁcznego, „wspólnotowe” oznaczenie
geograﬁczne (Komisja Europejska).

W1, U1, U3, K1, K2

8.

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji na przykładzie ochrony know-how jako
tajemnicy przedsiębiorstwa (wzmianka).

W1, U1, K1, K2

9.

Ochrona prawna odmian roślin – przesłanki zdolności ochronnej, podmiot prawa
(twórczość pracownicza), treść i ograniczenia prawa (odstępstwo rolne), umowy,
środki ochrony cywilno – i karnoprawnej, postępowanie przed COBORU;
wspólnotowe wyłączne prawo hodowcy (CPVO), wyłączenie odmian roślin spod
patentowania (praktyka decyzyjna EUP).

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test wyboru (pytania zawierające do czterech możliwych odpowiedzi, z
zaliczenie pisemne których jedna jest prawidłowa); szczegółowe zagadnienia dotyczące
zaliczenia będą ustalane na zajęciach
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Matematyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca7569666b8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

NBI_K1_W02,
NBI_K1_W25

egzamin pisemny

W2

podstawowe twierdzenia z zakresu algebry liniowej

NBI_K1_W02

egzamin pisemny

W3

podstawowe twierdzenia z zakresu analizy funkcji
jednej zmiennej rzeczywistej

NBI_K1_W02

egzamin pisemny

W4

podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej
i wielu zmiennych

NBI_K1_W02

egzamin pisemny

Sylabusy
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W5

podstawy rachunku całkowego funkcji jednej i wielu
zmiennych

NBI_K1_W02

egzamin pisemny

W6

podstawowe równania różniczkowe

NBI_K1_W02

egzamin pisemny

U1

operować pojęciem liczby rzeczywistej, posługiwać się
pojęciem wektora i macierzy, wykonywać działania
na macierzach, obliczać wyznacznik macierzy,
kwadratowych, rozwiązywać układy równań liniowych
o stałych współczynnikach i interpretować ich
rozwiązania

NBI_K1_U01, NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

posługiwać się pojęciem ciągu i granicy ciągu oraz
granicy funkcji oraz potraﬁ obliczać granice ciągów
i funkcji

NBI_K1_U01, NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystywać twierdzenia rachunku różniczkowego
w zagadnieniach związanych z badaniem przebiegu
NBI_K1_U01, NBI_K1_U10
funkcji, podając uzasadnienia poprawności rozumowań

zaliczenie na ocenę

U4

posługując się deﬁnicją całki wyjaśnić analityczny
i geometryczny sens tego pojęcia

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U5

całkować przez części i przez podstawianie oraz
zastosować całki oznaczone w prostych zagadnieniach
geometrycznych

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U6

rozwiązywać niektóre równania różniczkowe

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U7

uczyć się samodzielnie

NBI_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego kształcenia się

NBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

precyzyjnego formułowania wypowiedzi i pytań,
służących pogłębianiu własnego zrozumienia danego
tematu lub odnalezieniu brakujących elementów
rozumowania

NBI_K1_K02, NBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
140

ECTS
5.0
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Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym zajmuje się matematyka?

W1, U7, K1, K2

2.

Liczby rzeczywiste, wektory, macierze, działania na macierzach, wyznacznik
macierzy, układy równań liniowych o stałych współczynnikach

W2, U1, K1, K2

3.

Ciągi liczbowe, podstawowe twierdzenia na ciągach, granica ciągu, szereg
geometryczny, funkcje (wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne,
trygonometryczne, cyklometryczne), granica funkcji, twierdzenia o granicach
ciągów i funkcji, funkcje ciągłe i ich własności

W3, U2, K1, K2

4.

Pochodna funkcji, interpretacje pochodnej funkcji, zastosowania pochodnej
funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji

W4, U3, K1, K2

5.

Całka nieoznaczona i oznaczona ich obliczanie i zastosowania

W5, U4, U5, K1, K2

6.

Niektóre równania różniczkowe

W6, U6, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie ćwiczeń+ pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę obecność na ćwiczeniach, aktywność, pozytywne wyniki ze sprawdzianów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

34 / 242

Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

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
wykład: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zasadniczym celem kształcenia jest przedstawienie studentom informacji na temat podstawowych zasad
i regulacji prawnych związanych ze studiowaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna strukturę uczelni

NBI_K1_W23,
NBI_K1_W25

zaliczenie
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W2

student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

NBI_K1_W25

zaliczenie

W3

student zna zasady obowiązujące w komunikacji
bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail)
z dydaktykami i innymi pracownikami uczelni

NBI_K1_W23,
NBI_K1_W25

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać jednostki uniwersyteckie lub osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach
studenckich

NBI_K1_U13

zaliczenie

U2

poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

NBI_K1_U13

zaliczenie

NBI_K1_K08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju
w zależności od typu sytuacji uczelnianych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

2
Liczba godzin
2

Łączny nakład pracy studenta

ECTS
0.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty.
- Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji.
- Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.
- Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego
- Przepisy regulaminu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
- Kodeks etyczny studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy mikroskopowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca756966b500.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i zastosowaniem różnych typów mikroskopów świetlnych w
badaniach neurobiologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zasady działania różnych typów
mikroskopów optycznych.

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
posługiwać się mikroskopami optycznymi w badaniach
neurobiologicznych.

U1

NBI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
zademonstrowania swoich umiejętności
w posługiwaniu się mikroskopami świetlnymi. Jest
gotów do poszerzania swojej wiedzy.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zasada działania mikroskopów optycznych.

W1

2.

Wykorzystanie mikroskopów optycznych w badaniach neurobiologicznych.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne i praktyczne z posługiwania się mikroskopem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy bioinformatyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca756966e2c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia komputerowa: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z metodami i programami bioinformatycznymi stosowanymi w biologii molekularnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie znaczenie baz danych i metod
obliczeniowych w biologii

NBI_K1_W07,
NBI_K1_W21

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ wykorzystywać informacje dostępne
w publicznych bazach danych

NBI_K1_U07,
NBI_K1_U09, NBI_K1_U10

zaliczenie

U2

potraﬁ tworzyć proste skrypty automatyzujące analizę
komputerową danych

NBI_K1_U09

zaliczenie

U3

potraﬁ przeprowadzić prostą analizę sekwencji DNA
uzyskanych metodami wysokoprzepustowymi

NBI_K1_U09

zaliczenie

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadomy konieczności stosowania nowoczesnych
metod bioinformatycznych w badaniach biologicznych

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05

K2

docenia znaczenie dokumentacji analiz obliczeniowych
w postaci skryptów, celem zapewnienia
powtarzalności badań naukowych

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
zaliczenie
NBI_K1_K05

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

Forma aktywności studenta
pracownia komputerowa

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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.

- ogólnodostępne bazy danych sekwencji DNA i białek: NCBI, ENSEMBL
- przeszukiwanie baz sekwencji: BLAST
- przygotowywanie dopasowań sekwencji DNA i białek: MAFFT
- tworzenie drzew ﬁlogenetycznych w programie: MEGA
- podstawowe komendy powłoki systemu Linux (Bash)
- potoki i automatyzacja zadań w systemie Linux
- tworzenie prostych skryptów w powłoce Bash

W1, U1, U2, U3, K1, K2

2.

analiza danych z sekwencjonowania wysokoprzepustowego:
- kontrola jakości: FASTQC
- mapowanie odczytów do referencji: Bowtie
- ﬁltrowanie plików z wynikami mapowania: SAMTOOLS
- wykrywanie polimorﬁzmów: SAMTOOLS
- określanie konsekwencji fenotypowych polimorﬁzmów: ENSEMBL, PROVEAN

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

pracownia komputerowa

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80% zajęć; uzyskanie ponad połowy
maksymalnej liczby punktów w teście praktycznym. Test praktyczny:
Student będzie pracował z komputerem. Otrzyma on zestaw pytań, na
które będzie mógł odpowiedzieć wykorzystując omawiane podczas
trwania kursu programy i bazy dane, jak również umiejętność pisania
prostych skryptów w powłoce BASH. Student zostanie poproszony o
podanie poprawnych odpowiedzi, jak również o przedstawienie algorytmu,
umożliwiającego ich uzyskanie (z jakiego programu/polecenia/bazy danej
korzystał)
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Metody prezentacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.150.5ca756966fcf3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zbudowanie motywacji do szukania i rozwijania u studentów najskuteczniejszych sposobów
docierania z przekazem. Student pozna zarówno wskazówki dotyczące konﬁgurowania przekazu treści
merytorycznych, jak i sposobu pracy – ze sobą jako przekaźnikiem (budowanie autorytetu, mowa ciała,
budowanie emocjonalne warstwy przekazu) i z odbiorcami (budzenie zainteresowania, techniki moderowania
dyskusji, praca z trudnymi uczestnikami).

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 sens i potrzebę prowadzenia dobrych
prezentacji, jako narzędzia skutecznego przekazu
informacji o zróżnicowanych poziomie trudności
i docierania z istotnym komunikatem do wybranych
odbiorców Student zna podstawowe cele i zasady
prezentowania różnych zagadnień (naukowych,
popularnonaukowych) na podstawie fachowych
i popularnych tekstów polsko- i anglojęzycznych Zna
potrzebę i znaczenie popularyzacji nauki. Zna zasady
tworzenia prezentacji multimedialnych i ustnych
wystąpień. Wie jak tworzyć poszczególne części
prezentacji (slajdy tytułowe, graﬁka: tabele, wykresy,
zdjęcia, itp.), streszczenia publikacji, wystąpienia
NBI_K1_W24
ustnego wspartego prezentacją multimedialną lub
prezentacją przy użyciu innego wsparcia graﬁcznego
(np. pokaz zdjęć, praca przy tablicy, bez użycia
pomocy graﬁcznych) Student zna podstawowe funkcje
oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia
prezentacji i tworzenia wykresów. Student zna zalety
i ograniczenia każdego z metod prezentacji, wie jak
dostosowywać je do różnych warunków (np. modulacja
głosu, postawa ciała, gestykulacja, wielkość,
oświetlenie sali) i grup odbiorców (interakcja
ze słuchaczami, adekwatność przekazywanej wiedzy
do wieku i wykształcenia słuchających). Wie na czym
polega moderowanie dyskusji, interakcja z salą
podczas dyskusji.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

streścić i opowiedzieć językiem dostosowanym
do wieku i wykształcenia odbiorców wiadomości ujęte
w publikacji naukowej polsko- i anglojęzycznej, Umie
samodzielnie przygotować i zaprezentować krótką
prezentację multimedialną przy wykorzystaniu
oprogramowania używanego do prezentacji
i tworzenia wykresów i krótki wykład/pogadankę
z użyciem innych metod ilustrujących (np. pokaz
zdjęć, praca przy tablicy, bez użycia pomocy
graﬁcznych) Student potraﬁ przekazać innym nabyte
wiadomości i wzbudzić zainteresowanie odbiorców
NBI_K1_U06, NBI_K1_U10
przekazywanymi wiadomościami Podczas prezentacji
potraﬁ utrzymać kontakt z salą stosując odpowiednie
postawę ciała, modulację głosu itp., jak też umie
zareagować na warunki zewnętrzne (zaciemnienie sali
itp.) Potraﬁ moderować dyskusję ze słuchaczami. Umie
ocenić prezentację innych Student potraﬁ odnaleźć się
i przeprowadzić skuteczną prezentację także
w sytuacjach wymagających od niego elastyczności
i dostosowania się do nowych warunków (nagła
zmiana sali, nietypowy sprzęt, awaria sprzętu, etc).

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

44 / 242

K1

student akceptuje rolę jaką w czasie studiów oraz
późniejszej pracy odgrywają różne formy
prezentowania. Student rozumie zasady pracy
w grupie i przyjmuje różne role zależne
od wykonywanych zadań. Jest świadomy konieczności
i wagi popularyzacji nauki w różnych grupach
NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
prezentacja
wiekowych i społecznych. Dzięki rozwiniętym
NBI_K1_K03, NBI_K1_K07
umiejętnościom prezentacyjnym i dobremu kontaktowi
ze słuchaczami student budzi zainteresowanie
tematem, skutecznie zachęca słuchaczy
do pogłębiania wiedzy oraz podejmowania działania
(np. w zakresie ochrony środowiska), jeżeli taka jest
potrzeba.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład – to jedno 2 h spotkanie dla wszystkich studentów – przekazujący
wiadomości, oparte na przykładach, odnośnie prezentowania treści różnym
grupom odbiorców, w aspekcie przekazu treści merytorycznych i technik
prezentowania (budowanie autorytetu, mowa ciała, budowanie emocjonalne
warstwy przekazu, budzenie zainteresowania, techniki moderowania dyskusji,
praca z trudnymi uczestnikami). Wiedza przekazywana na wykładzie ma być użyta
przez studentów do przygotowania indywidualnych prezentacji, weryﬁkowana jest
W1, U1, K1
podczas dyskusji i oceny prezentacji studentów na zajęciach konwersatoryjnych.
Konwersatoria są podzielone na 5 spotkań po 3 godz. Studenci realizując zadania
pracują indywidualnie, z wykorzystaniem prywatnych oraz dydaktycznych
laptopów z wymaganym oprogramowaniem. Kurs rozpoczyna się dyskusją nt.
potrzeby i znaczenia prezentacji, a następnie studenci ćwiczą prezentacje
naukowe i popularno-naukowe.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych
w czasie realizacji zadań. Studenci oceniani są na podstawie zadań
indywidualnych - prezentacji przedstawionych na zajęciach oraz recenzji
wybranego wystąpienia, według punktacji przekazanej na początku zajęć.
Dodatkowym kryterium zaliczenia jest systematyczne uczestniczenie w
zajęciach, wymagana obecność na co najmniej czterech z pięciu zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania PowerPoint. Podstawowa znajomość języka angielskiego (głównie,
umiejętność czytania w języku angielskim tekstów przyrodniczych ze zrozumieniem).

Sylabusy
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Antropologia ogólna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.130.5ca75696713dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia w ramach kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą i tematyką badań prowadzonych
w dziedzinie antropologii biologicznej i paleoantropologii człowieka. Studenci zdobywają teoretyczną wiedzę
w zakresie pozycji systematycznej i ewolucji gatunku Homo Sapiens oraz pozostałych naczelnych, ontogenezy,
genetyki, ekologii ogólnej i ekologii rozmnażania człowieka Zapoznają się również ze strategiami zachowań
społecznych, ewolucją mózgu i metod komunikacji u naczelnych ze szczególnym naciskiem na wiedzę na temat
człowieka. Ponadto w ramach ćwiczeń zdobywają praktyczne umiejętności dotyczące pomiarów i punktów
antropometrycznych poszczególnych cech somatycznych oraz podstaw metodyki badawczej szczątków kostnych
ciałopalnych i szkieletowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

k_W01 rozumie podstawowe zjawiska i procesy
biologiczne

NBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

k_W02 rozumie znaczenie badań empirycznych
w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych,

NBI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

k_W09 opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów
na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie
zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie
organizmu

NBI_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

k_W10 objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia
organizmów

NBI_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W5

k_W11 opisuje mechanizmy funkcjonowania
organizmów na poziomie populacji, biocenozy
i ekosystemu

NBI_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W6

k_W12 rozumie mechanizmy ewolucji

NBI_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W7

k_W13 wykazuje znajomość podstawowych kategorii
pojęciowych i terminologii biologicznej

NBI_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W8

k_W14 zna tło historyczne rozwoju nauk biologicznych,
w szczególności dotyczące stosowanych w nich metod NBI_K1_W14
badawczych

zaliczenie na ocenę

W9

k_W21 rozumie związki między osiągnięciami nauk
biologicznych a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem
różnorodności biologicznej

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę

W10

k_W23 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego; potraﬁ korzystać z zasobów informacji
patentowej

NBI_K1_W23

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U02 czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu
nauk biologicznych w języku polskim

NBI_K1_U07

brak zaliczenia

U2

k_U03 czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane
teksty naukowe w języku angielskim

NBI_K1_U05

brak zaliczenia

Sylabusy
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U3

k_U05 wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji
mających odniesienie do nauk biologicznych
z literatury naukowej, internetu, a szczególnie
dostępnej w masowych mediach

NBI_K1_U05

brak zaliczenia

U4

k_U09 potraﬁ przeprowadzać analizę informacji
pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne
wnioski

NBI_K1_U10

brak zaliczenia

U5

k_U12 potraﬁ komunikować się z innymi biologami
wykorzystując różne kanały komunikacji i posługując
się poprawnym językiem biologicznym

NBI_K1_U10

brak zaliczenia

U6

k_U15 potraﬁ planować swoja edukację oraz uczyć się
w sposób samodzielny i ukierunkowany.

NBI_K1_U13

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01 ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych

NBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K2

k_K06 potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać wnioski
na podstawie autoanalizy

NBI_K1_K03

brak zaliczenia

K3

k_K07 prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami
etyki

NBI_K1_K04

brak zaliczenia

K4

k_K09 ma nawyk korzystania z uznanych źródeł
informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
problemów praktycznych.

NBI_K1_K05

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres badań antropologicznych - próby deﬁnicji.

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

2.

Historia antropologii.

W8

3.

Związek antropologii z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi.

W3

4.

Metodyka badawcza, instrumentarium, metody analizy materiału.

W9

5.

Filogeneza naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Homo.

W1, W4, W5, W6

6.

Współczesne formy naczelnych i miejsce człowieka w systematyce

W5, W6, W7

7.

Ewolucja mózgu u naczelnych.

W1

8.

Strategie zachowań społecznych naczelnych

W1

9.

Zróżnicowanie współczesnych form ludzkich - związek morfologii ze środowiskiem.
Metody taksonomii rasowej form ludzkich, typologia konstytucyjna

W1, W4, W7

10.

Ontogeneza. Etapy rozwoju osobniczego człowieka.

W1, W4, W5, W6

11.

Wpływ warunków środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na rozwój
osobniczy ze szczególnym uwzględnieniem momentu osiągania dojrzałości
płciowej

W4, W5

12.

Ewolucyjne uwarunkowania dymorﬁzmu płciowego u małp, Hominidae oraz
człowieka współczesnego.

W1, W4

13.

Metodyka badawcza materiałów kostnych ciałopalnych i szkieletowych.

W8

14.

Praktyczne zastosowania antropologii.

W9

Lp.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

zaliczenie przedmiotu odbywa się w semestrze II

ćwiczenia

brak zaliczenia

aktywny udział na ćwiczeniach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

test wyboru; do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie 60%
zaliczenie na ocenę prawidłowych odpowiedzi. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w godzinach
wykładów, tydzień do dwóch tygodni po ich zakończeniu.
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Toksykologia - wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.110.5ca7569672ce1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z ogólna problematyką toksykologii, klasyﬁkacją trucizn, mechanizmem ich działania
toksycznego oraz losami w organizmie.

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 wymienia i charakteryzuje substancje
toksyczne występujące w środowisku. Student opisuje
drogi wchłaniania oraz skutki działania substancji
toksycznej w organizmie. Student posługuje się
terminologią właściwa dla toksykologii.

W1

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W18

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień:

Toksykologia jako dyscyplina naukowa. Podstawowe pojęcia toksykologiczne.
Historia i klasyﬁkacja trucizn. Drogi wprowadzania trucizn do organizmu.
Wchłanianie substancji ich transport, akumulacja i wydalanie. Zależność pomiędzy
stężeniem związku, czasem narażenia na niego, a efektem działania. Cykle obiegu
substancji toksycznych, bioakumulacja i biomagniﬁkacja trucizn w łańcuchach
W1
troﬁcznych. Charakterystyka substancji toksycznych pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Toksykologia środków
odurzających. Toksykologia środków dodawanych do żywności. Toksykologia
rozpuszczalników organicznych. Toksykologia metali i metaloidów. Problemy
toksykologiczne związane z produkcją tworzyw sztucznych i artykułów
gospodarstwa domowego.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
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Mechanizmy pamięci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1150.5ca7569674552.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy na temat mechanizmów neurobiologicznych, leżących
u podłoża uczenia się i pamięci.

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

złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których
rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego,
ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych, śledzi aktualną
literaturę przedmiotu z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych, wskazuje
najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych
w zakresie wybranej specjalności.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W10,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W15,
NBI_K1_W16,
NBI_K1_W18

egzamin pisemny

NBI_K1_U05, NBI_K1_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim,
posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie
wybranej specjalności nauk biologicznych w języku
polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych, konfrontuje krytycznie informacje
z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych
źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dyskusji na temat złożoności zjawisk i procesów
biologicznych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia
się innych osób, konsekwentnie stosuje
i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych
NBI_K1_K01, NBI_K1_K05,
empirycznych interpretowania zjawisk i procesów
egzamin pisemny
NBI_K1_K07
biologicznych w pracy badawczej i działaniach
praktycznych, ma nawyk korzystania z uznanych
źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się
zasadami krytycznego wnioskowania przy
rozstrzyganiu problemów praktycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Podstawy teorii uczenia się i pamięci, rodzaje pamięci. Pamięć krótkotrwała i
długotrwała. Pamięć robocza. Nieświadome i świadome uczenie się.

W1, U1, K1

2.

Badania uczenia się i pamięci u ludzi. Amnezje. Konsolidacja pamięci. Funkcje
poznawcze formacji hipokampalnej. Rola hipokampa w pamięci deklaratywnej,
epizodycznej i przestrzennej. Uczenie ruchowe i jego podłoże anatomiczne. Zespół
sawanta.

W1, U1, K1

3.

Nieasocjacyjne formy uczenia się i pamięci. Mechanizmy komórkowe i
molekularne krótko- i długotrwałej facylitacji u Aplysia californica. Sensytyzacja u
ssaków.

W1, U1, K1

4.

Testy behawioralne stosowane w badaniach różnych rodzajów uczenia się i
pamięci u gryzoni.

W1, U1, K1

5.

Uczenie asocjacyjne, warunkowanie klasyczne zależne od ciała migdałowatego.
Uczenie ze wzmocnieniem pozytywnym. Warunkowanie instrumentalne. Supresja
pamięci, zapominanie, wygaszanie, utajone hamowanie.

W1, U1, K1

6.

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) jako model mechanizmu
przechowywania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym. Synapsa
glutaminianergiczna. Mechanizmy pre- i postsynaptyczne LTP. Formy LTP zależne
i niezależne od receptora NMDA. Długotrwałe osłabienie synaptyczne (LTD).

W1, U1, K1

7.

Budowa receptora NMDA i jego rola w uczeniu i pamięci. Mechanizmy molekularne
regulujące funkcje receptora NMDA. Procesy uruchamiane w efekcie aktywacji
W1, U1, K1
receptora NMDA.

8.

Mechanizmy biochemiczne przechowywania informacji na poziomie komórkowym.
Kinaza CaMKII, fosforylacja i obrót receptorów AMPA, zmiany presynaptyczne.

W1, U1, K1

9.

Mechanizmy genetyczne przechowywania informacji na poziomie komórkowym.
Pamięć długotrwała a ekspresja genów. Mechanizmy epigenetyczne.

W1, U1, K1

10.

Zaburzenia pamięci związane ze starzeniem. Choroba Alzheimera.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co
najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Programowanie w języku Python z elementami analizy danych
i bioinformatyki – wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1150.1585215434.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i technikami programowania w języku Python oraz
wykorzystaniem tego języka w prostej analizie danych i naukach biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ używać wybranego edytora lub
środowiska programowania, napisać proste programy
w języku Python, z wykorzystaniem podstawowych
elementów programowania, takich jak: zmienne, pętle,
NBI_K1_U09
instrukcje warunkowe, funkcje, klasy i obiekty,
wykorzystać wybrane biblioteki do prostych operacji
na danych odczytywać je i zapisywać w plikach
tekstowych, dokonywać manipulacji na ciągach
znaków, obsługiwać wyjątki.

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Podstawy programowania w języku Python: środowiska programowania,
obliczenia, zmienne, ciągi znaków, drukowanie wyników, instrukcje warunkowe,
pętle, podstawowe struktury danych, funkcje, klasy i obiekty, wybrane przydatne
biblioteki, manipulacje na ciągach znaków, tworzenie i odczyt plików, wyjątki.
Zastosowania programowania do rozwiązywania prostych problemów
biologicznych.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie samodzielne lub w niewielkim zespole, prawidłowo
działającego programu. Temat programu i zakres funkcjonalności
wskazuje prowadzący. Program powinien być odpowiednio sformatowany,
zawierać wyczerpujące komentarze, wykorzystywać przynajmniej
wymienione elementy programowania: zmienne, pętle, funkcje, instrukcje
warunkowe, klasy (co najmniej jedną), komunikację z użytkownikiem,
zapis i odczyt danych z pliku, manipulacje danymi i/lub na ciągach
znaków. W zaliczeniu brane pod uwagę są: 1. Prawidłowe działanie
programu 2. Zgodność tematu i funkcjonalności z założeniami 3.
Wykorzystanie w.w. elementów programowania 4. Czytelne
sformatowanie i skomentowanie kodu. 5. Terminowość wykonania
zadania, Szczegółowe wymagania dot. p. 3. mogą ulec zmianie w wyniku
ustaleń między prowadzącym i studentem, jeśli będzie tego wymagała
specyﬁka programu. Zwłaszcza dotyczy to programów pisanych w
zespole, które powinny być bardziej rozbudowane.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca756967a098.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej mózgowych meachanizmów funkcji psychicznych

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

Przekazywana jest wiedza dotycząca mózgowego
podłoża funkcji psychicznych, w tym świadomości,
procesów poznawczych, emocji, uczenia się.
Analizowane są również nieprawidłowości skutkujące
zaburzeniami zachowania czy tez afektu. Dodatkowo
studenci zapoznają się z metodami badania
aktywności układu nerwowego, będące podstawowym
źródłem informacji o mózgowych mechanizmach
psychiki.

NBI_K1_W08

egzamin pisemny

NBI_K1_U05

egzamin pisemny

Poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu mózgowych
NBI_K1_K07
mechanizmów funkcji psychicznych.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Objaśnić mózgowe mechanizmy leżące u podłoża
procsesów psychicznych i zachowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Mózg i umysł

W1, U1, K1

2.

Metody badania układu nerwowego

W1, U1, K1

3.

Sen i czuwanie

W1, U1, K1

4.

Mechanizmy kontroli ruchowej + zaburzenia kontroli ruchowej

W1, U1, K1

5.

Zmysły mechaniczne, słuch

W1, U1, K1

6.

Zmysły smaku i węchu

W1, U1, K1

Mechanizmy widzenia do kory, percepcja barw (R 6.1)
7.

W1, U1, K1
Korowe mechanizmy widzenia (R6.2)

8.

Sylabusy

System nagrody + uzależnienia

W1, U1, K1

61 / 242

9.

System nagrody + uzależnienia

W1, U1, K1

10.

Emocje

W1, U1, K1

11.

Zaburzenia psychiczne

W1, U1, K1

12.

Asymetria funkcjonalna mózgu

W1, U1, K1

13.

Jjęzyk

W1, U1, K1

14.

Procesy uwagowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

obecność (dopuszczone max 2 nieobecności), pozytywny wynik egzaminu
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Podstawy zoologii II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca756967bc20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z systematyką i ewolucją kręgowców (w tym organizmów
modelowych używanych w badaniach neurobiologicznych), organizacją budowy ich ciała oraz cechami
charakterystycznymi poszczególnych grup do nich należących, będących adaptacjami do różnorodnych siedlisk.

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/ka zna i rozumie podstawy systematyki
kręgowców i ich ﬁlogenezę. Zna i rozumie również
zmienność anatomiczną i morfologiczną
poszczególnych układów w różnych grupach
kręgowców. Student zna i rozumie budowę i funkcje
narządów zmysłowych u kręgowców. Student zna
gatunki modelowe kręgowców stosowane w badaniach
neurobiologicznych.

NBI_K1_W06,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ uczyć się samodzielnie w sposób
ukierunkowany.

NBI_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ wyjaśnić rozwojowe pochodzenie
struktur właściwych kręgowcom, ich modyﬁkacje
i funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem
narządów zmysłowych.

NBI_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka widzi potrzebę uczenia się przez całe życie
i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych oraz zna zasady
interpretowania procesów biologicznych oparte
na podstawach empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

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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Student zapoznaje się z systematyką i ﬁlogenezą poszczególnych grup
kręgowców; śledzi zmiany ewolucyjne i przystosowawcze na poziomie anatomii
funkcjonalnej i morfologii w obrębie różnych grup kręgowców, równiez w
odniesieniu do narządów zmysłowych. Omawiane są też zagadnienia związane ze
stałocieplnością i osmoregulacją. Prezentowane są też gatunki modelowe zwierząt
kręgowych wykorzystywane w badaniach neurobiologicznych.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
na ocenę pozytywną. Egzamin w formie pisemnej (pytania testowe +
mini eseje) Termin egzaminu podawany jest na ostatnim wykładzie.
Zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną to uzyskanie 51% pkt.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Ćwiczenia: ocenianie ciągłe (ustne oraz pisemne w formie kolokwiów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza zoologiczna na poziomie szkoły średniej, chęć studiowania i podjęcie niezbędnego wysiłku w celu
poszerzenia wiedzy. Obecność na ćwiczeniach i wykładach obowiązkowa.

Sylabusy
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Ogólna ﬁzjologia zwierząt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca7569690ab6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

Powinien posiadać umiejętności niezbędne do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych monitorujących
stan procesów ﬁzjologicznych zachodzących w organizmach zwierzęcych.

C2

Powinien wykazać akceptującą postawę wobec stosowania w nauczaniu podstaw ﬁzjologii metod alternatywnych
(symulacji komputerowych) wobec doświadczeń na żywych zwierzętach 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

po zakończeniu tego kursu student powinien posiadać
wiedzę wystarczającą do zrozumienia podstawowych
procesów ﬁzjologicznych zachodzących u zwierząt
kręgowych oraz interpretacji wyników badań
służących do oceny stanu poszczególnych układów.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W09

egzamin pisemny

NBI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K01, NBI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

powinien posiadać umiejętności niezbędne
do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych
monitorujących stan procesów ﬁzjologicznych
zachodzących w organizmach zwierzęcych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazania akceptującej postawy wobec stosowania
w nauczaniu podstaw ﬁzjologii metod alternatywnych
(symulacji komputerowych) wobec doświadczeń
na żywych zwierzętach laboratoryjnych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

WYKŁADY: Komunikacja międzykomórkowa. Skurcz mięśnia poprzecznie
prążkowanego. Wrodzone i nabyte zaburzenia transmisji nerwowo mięśniowej.
Mechanizm skurczu komórki mięśnia gładkiego. Skurcz mięśnia sercowego na
poziomie komórkowym, komórki rozrusznikowe. Kanały jonowe uczestniczące w
powstawaniu potencjałów czynnościowych kardiomiocytów roboczych i
rozrusznikowych. Autonomiczny układ nerwowy i jego rola w regulacji pracy serca. W1
Cykl sercowy - zjawiska mechaniczne. Krążenie i jego regulacja. Odruch z
baroreceptorów i układ renina-angiotensyna-aldosteron. Mechanika oddychania,
wymiana gazowa transport gazów. Geneza i regulacja rytmu oddechowego
ssaków. Wydalanie, funkcje nerek. Regulacja pobierania pokarmu i ﬁzjologia
układu pokarmowego.

2.

ĆWICZENIA: Badanie odruchów własnych mięśni szkieletowych. Wykonywanie i
barwienie rozmazu własnej krwi. Analiza jakościowa krwinek czerwonych i białych.
Skład odsetkowy krwinek białych. Oznaczanie liczby krwinek za pomocą
analizatora hematologicznego i metodami komorowymi. Wskaźnik
hematokrytowy, zawartość hemoglobiny, wskaźniki czerwonokrwinkowe.
Interpretacja wyników badania morfologii krwi. Oznaczanie grup krwi w układzie
ABO i Rh. Krzepnięcie krwi i metody diagnostyczne w hemostazie. Doświadczenia
wirtualne: serce żaby i szczura. Wpływ środków farmakologicznych na aktywność
skurczową serca. Podstawy elektrokardiograﬁi. Ciśnienie tętnicze i jego pomiar.
Układ oddechowy i jego badanie (pomiary spirometryczne). Doświadczenia
wirtualne: ﬁzjologia nerek, działanie hormonów tarczycy i insuliny.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Czas zdawania max 2 godziny. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej
jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Test po każdych ćwiczeniach zawierający 20 pytań – czas zdawania do 10
minut. Testy zaliczone na mniej niż 6 punktów na 10 możliwych zalicza
się ustnie. Ustnie zalicza się też usprawiedliwione nieobecności
zaliczenie na ocenę (zwolnienie lekarskie). Nie można mieć więcej niż trzech
usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach. Punkty z wszystkich
testów się sumuje. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów.

Sylabusy
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Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca756967f93c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, ćwiczenia: 16

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 zdobywa wiedzę dotyczącą biologii, anatomii
i ﬁzjologii ze szczególnym uwzględnieniem różnic
w budowie układu trawiennego (zwierzęta roślinoi wszystkożerne) oraz endokrynologii rozrodu zwierząt
laboratoryjnych. Zdobywa wiedzę na temat różnic
w anatomii i ﬁzjologii pomiędzy zwierzętami
pochodzącymi z hodowli konwencjonalnej
a zwierzętami gnotobiotycznymi. Poznaje podstawowe
oznaki bólu i stresu oraz podstawowy system oceny
bólu i dystresu. Ponadto wykazuje znajomość
aktualnego stanu wiedzy dotyczącej
eksperymentowania na zwierzętach

NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11

zaliczenie pisemne

NBI_K1_U08

zaliczenie

NBI_K1_K04, NBI_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zna zasady prowadzenia hodowli zwierząt
laboratoryjnych i eksperymentowania na zwierzętach
kręgowych oraz wykonywania podstawowych
zabiegów. Umie określić punkt końcowy
doświadczenia z zaznaczeniem różnic punktów
końcowych humanitarnych i eksperymentalnych jako
zapobieganie nieprzewidzianemu dystresowi lub
bólowi. Umie zbierać dane empiryczne i dokonywać
ich interpretacji, zdobywa umiejętność pracy
w zespole

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazuje odpowiedzialność za powierzone zwierzęta
laboratoryjne i doświadczalne, ze szczególnym
uwzględnieniem znajomości humanitarnych metod
eutanazji. Wykazuje zrozumienie zjawisk
ﬁzjologicznych związanych z biologią i rozrodem
zwierząt kręgowych. Student może uzyskać
„Wyznaczenie dla osoby uczestniczącej
w wykonywaniu procedur” co uprawnia Go
do uczestniczenia w badaniach z wykorzystaniem
zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

ćwiczenia

16

przygotowanie do ćwiczeń

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykład: Pochodzenie i biologia zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurów,
chomików, świnki morskiej i królika. Wykorzystanie zwierząt bezkręgowych w
badaniach laboratoryjnych. Rozród i systemy kojarzeń. Warunki bytowe i zasady
W1, U1, K1
żywienia. Wpływ czynników środowiskowych na kondycję zwierząt i ich rozród.
Higiena i kontrola stanu zdrowia. Systemy eutanazji. Dobrostan zwierząt.
Regulacje prawne obowiązujące w Europie i w Polsce – Ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15.01.2015

2.

Ćwiczenia: Zajęcia w komorach hodowlanych Instytutu Nauk o Środowisku –
zasady prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz
zasady higieny sanitarno-epidemiologicznej w zwierzętarni. Podstawowe zabiegi
na zwierzętach, ustalanie płci, wieku: (1) ﬁlmy video, (2) zajęcia praktyczne.
Pobieranie materiału do badań: krwi (pokaz z wykorzystaniem modelu szczura
Koken rat), moczu i kału. Badania na obecność ekto- i endopasożytów.
Podstawowe zabiegi chirurgiczne w oparciu o analizę ﬁlmów. Metody eutanazjipokaz z wykorzystaniem komory do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych przy
użyciu dwutlenku węgla. Rozród owiec - zajęcia prowadzone w Zakładzie hodowli
kóz i owiec Uniwersytetu Rolniczego.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Miniesej plus test wyboru (pytania otwarte 2 zagadnienia oraz pytania
zaliczenie pisemne zamknięte) Zaliczenie pozytywne jeżeli student uzyska 51% punktów Czas
trwania 45 minut

zaliczenie

Aktywna praca na ćwiczeniach W przypadku gdy student chce otrzymać
wyznaczenie dla osoby uczestniczącej w wykonywaniu procedur na
zwierzętach kręgowych obecność musi być 100%. Jeżeli nie chce
otrzymać wyznaczenia dopuszczalna jest jedna nieobecność.

71 / 242

Biologia rozrodu ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca75696818cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z procesem determinacji płci u ssaków, budową i funkcjonowaniem układów rozrodczych
oraz neurohormonalną kontrolą rozrodu.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu sposobów komunikacji wewnątrzgatunkowej u ssaków (sygnały chemiczne =
feromony, sygnały dźwiękowe), zapoznanie ze sposobami komunikacji pomiędzy matką a potomstwem.

C3

Uświadomienie istotnej roli czynników środowiskowych i socjalnych w regulacji procesów związanych z rozrodem
u ssaków.

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 - rozumie podstawowe zjawiska i procesy
dotyczące biologii rozrodu ssaków oraz zna główne
czynniki regulujące rozród, - zna przebieg procesów
ﬁzjologicznych w organizmie związanych z rozrodem
ssaków oraz rozumie ich znaczenie - zna podstawowe
techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach
interakcji międzyosobniczych oraz interakcji
organizmów ze środowiskiem. - zna podstawowe testy
behawioralne stosowane w analizach zachowania,
preferencji oraz ocenie stanu hormonalnego ssaków.

NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

NBI_K1_U08, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

NBI_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student: - potraﬁ opisać podstawowe procesy
ﬁzjologiczne związane z rozrodem oraz regulację
hormonalną rozrodu ssaków - potraﬁ przeprowadzić
obserwacje zachowania ssaków i dokonać analizy
czynników wpływających na to zachowanie - potraﬁ
przeprowadzić test preferencji atrakcyjności
osobników - potraﬁ ocenić fazę cyklu płciowego samic
na przykładzie myszy laboratoryjnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student: - jest gotów do współdziałania i pracy
w grupie - jest gotów dokonać samodzielnej oceny
w oparciu o obserwacje

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

ćwiczenia

16

przygotowanie raportu

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

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.

Budowa oraz funkcjonowanie układu rozrodczego samca oraz samicy.
Neurohormonalna regulacja procesów rozrodczych. Ocena cyklu płciowego
ssaków oraz wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na jego zmiany.

W1, U1

2.

Determinacja płci oraz behawioru ssaków. Dymorﬁzm zachowań rozrodczych
samców i samic. Wpływ czynników socjalnych oraz hormonów na zachowanie
samic i samców. Obserwacja i ocena zdolności preferencji osobników płci
przeciwnej.

W1, U1, K1

3.

Rola feromonów oraz ultradźwięków w behawiorze seksualnym oraz doborze
płciowym. Oznaczanie zawartości białek w moczu jako wskaźnika produkcji
feromonów,

W1, U1, K1

4.

Zachowania rodzicielskie oraz relacje matka a potomstwo u ssaków. Behawior
matczyny oraz sposoby komunikacji pomiędzy matką a potomstwem.

W1, U1, K1

5.

Wpływ czynników środowiskowych (np. sezonowość, stres) oraz socjalnych
(interakcje międzyosobnicze) na rozród.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Aby otrzymać zaliczenie pozytywne należy zdobyć minimum 51%
punktów na zaliczeniu pisemnym.

raport, zaliczenie

Obecność na wszystkich ćwiczeniach Pozytywne zaliczenie oceny cyklu
płciowego myszy laboratoryjnej Analiza i interpretacja wyników obserwacji
behawioru (raporty) Zaliczenie podsumowania końcowego ćwiczeń.
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia
przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagań wstępnych brak
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Bazy danych dla neurobiologów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5ca75696834ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z bazami danych i narzędziami do gromadzenia i przetwarzania informacji bibliograﬁcznych

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 wiedzę dotyczącą baz danych
zawierających informacje przydatne dla
neurobiologów, potraﬁ pobierać informacje z takich
baz i wykorzystywać je w swoich projektach
badawczych, zna podstawowe pojęcia informetryczne.

NBI_K1_W21,
NBI_K1_W24

zaliczenie

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06, NBI_K1_U07

zaliczenie

NBI_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych baz danych w języku polskim i angielskim;
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji ze źródeł elektronicznych, potraﬁ
przygotować projekt badawczy w oparciu o informacje
z baz danych, potraﬁ posługiwać się programami
do zarządzania bibliograﬁą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość aktualnych trendów
w gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji
naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych
bibliograﬁcznych, a także umiejętność wykorzystania
metod krytycznej oceny takich informacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

45

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. Bibliograﬁczne bazy danych (Scopus, Web of Science, Pubmed)
2. Bazy wiedzy (Neuroscience Information Framework, UCLA Multimodal
Connectivity Database), Neuromorpho.org).
3. Bazy informetryczne (Journal Citation Index, Essential Science Indicators)
W1, U1, K1

1.
4. Naukowe serwisy społecznościowe (Researchgate.net, Academia.edu)
5. Programy do zarządzania bibliograﬁą (Mendeley, EndNote)
6. Programy do gromadzenia informacji (Evernote, Keynote) i do wyszukiwania
informacji (Copernicus)

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu badawczego, wykorzystującego internetowy bazy
danych oraz bibliograﬁcznej bazy danych dotyczącej projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Mózg człowieka - rozwój i ewolucja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.12A0.5ca75696852a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniem rozwoju i ewolucji mózgu człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

78 / 242

W1

student zna zagadnienia dotyczące rozwoju mózgu
kręgowców.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W10,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W14

W2

student rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych
w rozwoju ﬁlogenetycznym mózgowia.

NBI_K1_W12

egzamin pisemny

W3

student zna neuronalne mechanizmy zachowania
zwierząt i ludzi.

NBI_K1_W15

egzamin pisemny

W4

student zna podstawowe narzędzia i techniki
stosowane w badaniach neurobiologicznych.

NBI_K1_W13,
NBI_K1_W21

egzamin pisemny

W5

student rozumie rolę badań empirycznych
w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

biegle posługiwać się literaturą naukową w języku
polskim i czytać ze zrozumieniem teksty naukowe
w języku angielskim.

NBI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

wykazać się krytycyzmem w przyjmowaniu informacji
z literatury, internetu i masowych mediów, mającej
odniesienie do neurobiologii

NBI_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych.

NBI_K1_K01

egzamin pisemny

K2

samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych w oparciu o dane naukowe.

NBI_K1_K05

egzamin pisemny

K3

student wykazuje gotowość ciągłego aktualizowania
wiedzy kierunkowej.

NBI_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Pierwsze fazy rozwoju: neurulacja, neurogeneza.

W1, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

2.

Migracja komórek i glejogeneza.

W1, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

3.

Dojrzewanie komórek, synaptogeneza, mielinizacja.

W1, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

4.

Rozwój mózgu i komunikacja międzykomórkowa.

W1, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Plastyczność rozwojowa.

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

6.

Apoptoza.

W1, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

7.

Zaburzenia rozwojowe. Infekcje prenatalne. Zespół Downa.

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

8.

Stres i rozwój mózgu.

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

9.

Zróżnicowanie płciowe mózgu.

W3, U1, U2, K1, K2, K3

10.

Specjalizacja funkcjonalna półkul mózgowych.

W3, W4, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

11.

Inteligencja, dopamina i komórki glejowe.

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

12.

Ewolucja mózgu I: Wzrok.

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

13.

Ewolucja mózgu II: Komunikacja.

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

14.

Ewolucja mózgu III: Encefalizacja.

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

15.

Ewolucja mózgu IV: Świadomość.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie i uzyskanie min. 60%
punktów. Sposób oceny: 60% - 3.0 70% - 3.5 75% - 4.0 85% - 4.5 90% 5.0 Forma pytań : a) pytania testowe

80 / 242

Chronobiologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.12A0.5ca7569686d5a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu rytmów 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

biologiczne znaczenie rytmów biologicznych.

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W10,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W12,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W15,
NBI_K1_W17,
NBI_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10,
NBI_K1_U11, NBI_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ocenić wpływ zmian środowiska na rytmy biologiczne.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia i słownictwo chronobiologiczne.

W1

2.

Historia badań rytmów biologicznych.

W1

3.

Molekularny mechanizm zegara biologicznego.

U1

4.

Generator i oscylatory zegara biologicznego.

U1

5.

Światło jako główny synchronizator zegara biologicznego.

U1

6.

Synchronizatory nieświetlne zegara biologicznego,

U1

7.

Szyszynka i melatonina.

U1

8.

Chronomedycyna z elementami chronoonkologii.

U1

9.

Rytm snu i czuwania

U1

Sylabusy
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10.

Neuronalny mechanizm rytmu snu i czuwania.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny – czas zdawania 1,5 godziny.
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu
jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane ukończenie kursu Neuroﬁzjologia Komórkowa oraz Genetyka.

Sylabusy
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Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.5cb879b1a8757.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi dotyczącymi typów badań i możliwych podejść
metodologicznych, stosowanych w naukach biologicznych i biomedycznych. Nadrzędnym celem jest zapoznanie
studentów z pojęciem eksperymentu i jego etapami, z możliwymi typami eksperymentów biologicznych (od
badań komputerowych, poprzez izolowane komórki i linie komórkowe, do organizmów zwierzęcych i badań
klinicznych) i ich właściwym zastosowaniem w zależności od problemu badawczego.

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 na czym polega istota
eksperymentów biologicznych i biomedycznych - zna
podstawowe kategorie badań z zakresu powyższych
dziedzin i różnice pomiędzy nimi (np. badania in vitro
a in vivo) - zna podstawowe modele, na których
można przeprowadzać badania biomedyczne - student
rozróżnia podstawowe typy badań biomedycznych student posługuje się terminologią właściwą dla badań
biologicznych i biomedycznych

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści modułu dotyczą wykładów (teoria) oraz konwersatoriów (omówienie na
konkretnych przykładach):
1. Badania podstawowe – nauka jako dążenie do poznania faktów
2. Modele badań biomedycznych – ich zalety, wady, podstawy metodologiczne:
I. Badania in vitro
II. Badania ex vivo
III. Badania in situ
IV. Badania in vivo
V. Badania z zastawaniem technologii “organ-on-a-chip”
VI. Badania in silico
3. Badania na zwierzętach – modele badawcze:
I. organizmy jednokomórkowe i bezkręgowe
II. zwierzęta kręgowe i człowiek
4. Badania innowacyjne – nowe modele badawcze, leki, aparatura, patenty
5. Badania wdrożeniowe – nauka jako dążenie do poprawy jakości życia
6. Badania kliniczne – fazy, etyka, skala czasowa, miara sukcesu
7. Przykładowe drogi badań biomedycznych prowadzące do powstania nowych
terapii:
I. od obserwacji biologicznej do stworzenia leku
II. screening substancji aktywnych jako potencjalnych leków
III. modelowanie/projektowanie (programy komputerowe) leków

1.

W1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na zaliczeniu.

zaliczenie

Aktywny dział w konwersatoriach, w formie indywidualnej wypowiedzi i
dyskusji z pozostałymi uczestnikami kursy oraz prowadzącym zajęcia.
Zadanie domowe, indywidualne lub grupowe, mające na celu
zweryﬁkowanie przygotowania do omawianych tematów.
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Programowanie w języku Python z elementami analizy danych
i bioinformatyki – rozszerzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.12A0.1585215999.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie bibliotek i technik przydatnych w pracy z danymi biologicznymi, ich analizy oraz wizualizacji, a także
zastosowań w badaniach bioinformatycznych. Także zapoznanie się z podstawami tworzenia interfejsów
graﬁcznych (okienkowych) oraz graﬁki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ wykorzystać wybrane biblioteki
przydatne w obliczeniach i analizie danych (np.
"NymPy", "Pandas"), zaawansowane struktury danych,
wykonać prostą wizualizację danych, wykorzystać
wybrane funkcjonalności biblioteki "Biopython",
napisać proste programy z wykorzystaniem
interfejsów graﬁcznych (GUI) oraz graﬁki w Pythonie.

NBI_K1_U09

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wybrane biblioteki przydatne w obliczeniach i analizie danych (np. "NymPy",
"Pandas", "Matplotlib"), ramki danych, podstaw wizualizacji danych, bliblioteka
"Biopython" i jej wybrane zastosowania w bioinformatyce, podstawy tworzenia
interfejsów graﬁcznych (GUI), podstawy graﬁki w Pythonie.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, nauczanie zdalne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie samodzielne lub w niewielkim zespole, prawidłowo
działającego programu. Temat programu i zakres funkcjonalności
wskazuje prowadzący. Program powinien być odpowiednio sformatowany,
zawierać wyczerpujące komentarze, wykorzystywać przynajmniej
wymienione elementy programowania: zmienne, pętle, funkcje, instrukcje
warunkowe, klasy (co najmniej jedną), komunikację z użytkownikiem,
zapis i odczyt danych z pliku, manipulacje danymi i/lub na ciągach
znaków, interfejs graﬁczny. Program powinien wykorzystać przynajmniej
dwie dodatkowe biblioteki omawiane na kursie (do uzgodnienia z
prowadzącym). W zaliczeniu brane pod uwagę są: 1. Prawidłowe działanie
programu 2. Zgodność tematu i funkcjonalności z założeniami 3.
Wykorzystanie w.w. elementów programowania 4. Wykorzystanie
dodatkowych bibliotek 5. Czytelne sformatowanie i skomentowanie kodu.
6. Terminowość wykonania zadania. Szczegółowe wymagania dot. p. 3 i 4
mogą ulec zmianie w wyniku ustaleń między prowadzącym i studentem,
jeśli będzie tego wymagała specyﬁka programu. Zwłaszcza dotyczy to
programów pisanych w zespole, które powinny być bardziej rozbudowane.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu "Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki – wprowadzenie" lub
wykazanie w uzgodniony sposób opanowania materiału z tego kursu.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Techniki neuroanatomiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.1585216468.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami badawczymi używanymi w neurobiologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna techniki służące do przygotowania preparatów
histologicznych z tkanki nerwowej

NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22,
NBI_K1_W23

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie wykonać preparaty z układu nerwowego
gryzoni, Drosphila melanogaster.

U1

NBI_K1_U02, NBI_K1_U08

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych; umie postępować w stanach zagrożenia

K1

NBI_K1_K02, NBI_K1_K03,
raport
NBI_K1_K06

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie raportu

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

35

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Sposoby utrwalania tkanki (gryzoni Drosphila melanogaster), perfuzja.
2) Krojenie tkanki przy użyciu mikrotomu paraﬁnowego, mrożeniowego,
wibratomu.
3)Immunocytochemiczna identyﬁkacja komórek nerwowych i glejowych metodą
ABC, PAP.
5) Histochemiczna identyﬁkacja komórek nerwowych
6) Samodzielna identyﬁkacja wybarwionych obszarów mózgu i analiza obrazu.
7)Barwniki przyżyciowe u organizmów transgenicznych, szczepy transeniczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oceniane jest samodzielne wykonanie serii preparatów
histologicznych. Ocena przygotowanego sprawozdania.
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Wybrane zagadnienia z biologii rozwoju gatunków modelowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.12A0.604ba98981e49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 6, wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy o rozwoju embrionalnym i postembrionalnym gatunków
modelowych w neurobiologii

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 mechanizm oogenezy i spermatogenezy
u owadów oraz ssaków; zna mechanizm zapłodnienia
u ssaków; zna przebieg oraz mechanizmy
bruzdkowania, blastulacji oraz gastrulacji u owadów,
jeżowców, lancetnika, płazów, ptaków i ssaków; zna
losy listków zarodkowych ze szczególnym
uwzględnieniem mechanizmu formowania układu
nerwowego, zna sposoby formowania błon płodowych
u ptaków i ssaków; zna budowę i funkcjonowanie
łożyska.

NBI_K1_W09,
NBI_K1_W10

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student interpretuje preparaty mikroskopowe
i makroskopowe z gametogenezy i embriogenezy
gatunków modelowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

6

wykład

16

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
22

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa jajnika i jądra u owadów i ssaków; przebieg oogenezy i spermatogenezy u
owadów i ssaków;

W1

2.

proces zapłodnienia u ssaków;

W1

3.

typy bruzdkowania, blastulacji i gastrulacji u owadów, jeżowców, lancetnika,
płazów, ptaków i ssaków;

W1

4.

mechanizm różnicowania ektodermy ze szczególnym uwzględnieniem
różnicowania układu nerwowego u owadów i kręgowców;

W1

5.

powstawanie i funkcje błon płodowych u ptaków i ssaków; typy łożysk

W1

6.

Analiza preparatów mikroskopowych, elektronogramów oraz schematów z zakresu
gametogenezy i embriogenezy oraz prezentacje multimedialne i ﬁlmy ukazujące
U1
przebieg bruzdkowania, blastulacji i gastrulacji w czasie embriogenezy gatunków
modelowych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Studenci zobowiązani są: - brać aktywny udział w ćwiczeniach
(prowadzenie obserwacji mikroskopowych, interpretacja preparatów
mikroskopowych i makroskopowych) - uczestniczyć we wszystkich
ćwiczeniach

wykład

zaliczenie na ocenę

Test końcowy w formie pisemnej; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie
co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi

Sylabusy
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Wprowadzenie do neurobiologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.620f9fba92494.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania układu nerwowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

poszerzania wiedzy zakresu przedmiotu

NBI_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i funkcja układu nerowego

K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytanie w czasie zajęć,
wygłoszenie prezentacji na zadany temat

wykład

egzamin pisemny

prawidłowe napisanie egzaminacyjnej pracy pisemnej

Sylabusy
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Chemia ogólna i analityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.62050e0d1273b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45, konwersatorium: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z modelami i prawami chemicznymi, w szczególności związanymi z naukami
biologicznymi.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu: nowoczesnych teorii budowy materii, wiązań chemicznych, podstaw
termodynamiki chemicznej, równowagi chemicznej, kinetyki chemicznej, równowag w roztworach elektrolitów,
podstaw elektrochemii, podstaw klasycznej analizy nieorganicznej jakościowej i ilościowej, wybranych metod
analizy instrumentalnej (potencjometria, polaograﬁa, konduktometria, refraktometria, nefelometria,
turbidymetria, spektrofotometria, chromatograﬁa).

C3

Uświadomienie studentom zasad przestrzegania praw autorskich

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

: 1) terminologię i nomenklaturę chemiczną; 2)
reaktywność i wiązania chemiczne; 3)
termodynamiczny opis układu; 4) równowagi
NBI_K1_W02,
chemiczne w roztworach elektrolitów słabych
NBI_K1_W07,
i mocnych; 5) podstawy kinetyki chemicznej; 6)
NBI_K1_W24
termodynamiczny i kinetyczny opis przebiegu reakcji
chemicznych; 7) podstawowe pojęcia z zakresu
elektrochemii; 8) sposoby przeprowadzania analizy
chemicznej metodami klasycznymi i instrumentalnymi.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

zależności pomiędzy strukturą połączeń chemicznych
a ich właściwościami ﬁzykochemicznymi
determinującymi aktywność biologiczną tych
związków. Zna zastosowania wybranych pierwiastków
i związków chemicznych w układach biologicznych.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W02,
NBI_K1_W18

egzamin pisemny

W3

zasady BHP, w szczególności bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych.

NBI_K1_W23

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się metodami matematycznymi w chemii
i naukach medycznych. Potraﬁ uzgodnić reakcje
NBI_K1_U01,
chemiczne, obliczyć stężenie substancji, obliczać
NBI_K1_U07,
parametry charakteryzujące roztwory wodne związków
NBI_K1_U09, NBI_K1_U10
chemicznych w oparciu o dane termodynamiczne
i kinetyczne.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu chemii ogólnej
do zrozumienia procesów i reakcji chemicznych
w układach biologicznych. Student wykazuje
umiejętność powiązania struktury chemicznej
z aktywnością biologiczną.

NBI_K1_U07,
NBI_K1_U09, NBI_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

pracować w grupie, posługiwać się podstawowym
sprzętem laboratoryjnym i wykonywać powierzone mu
zadanie zgodnie z przepisami BHP. Potraﬁ
przedyskutować w grupie wyniki eksperymentu
i zaprezentować je.

NBI_K1_U08, NBI_K1_U13

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować się do: 1) wykonania
ćwiczenia, zgodnie z podaną procedurą; 2)
przygotować się do rozwiązywania problemów
chemicznych i dyskusji na konwersatoriach; 3)
przygotować się do egzaminu na podstawie podanych
materiałów wykładowych oraz literatury.

NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość konieczności stałej
aktualizacji oraz poszerzania swojej wiedzy
chemicznej.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

egzamin pisemny

K2

przedstawienia aspektów zastosowania zdobytej
wiedzy i umiejętności z zakresu treści programowej
kursu z chemii ogólnej i nieorganicznej w naukach
biologicznych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

konwersatorium

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

45

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Elementarne cząstki budowy materii. Budowa atomu. Budowa cząsteczek wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Woda w układach
biologicznych. Równowagi w roztworach elektrolitów. Podstawy termodynamiki
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
chemicznej. Równowaga chemiczna. Podstawy kinetyki chemicznej. Elektrody i
U4, K1, K2
ogniwa. Zależność: struktura chemiczna - aktywność biologiczna. Elementy chemii
analitycznej - błędy w analizie chemicznej, klasyczna analiza jakościowa i
ilościowa związków nieorganicznych; analiza instrumentalna.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

średnia ocen kolokwiów cząstkowych co najmniej 3,0;
obecność na zajęciach

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

średnia ocen kolokwiów cząstkowych co najmniej 3,0;
obecność na zajęciach

wykład

egzamin pisemny

wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z konwersatorium i ćwiczeń
laboratoryjnych; ocena z egzaminu co najmniej 3,0

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii, matematyki i ﬁzyki na poziomie szkoły średniej. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i konwersatorium.

Sylabusy
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Narządy zmysłów - budowa, ewolucja i funkcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.120.620fa5f7b811b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 6, wykład: 12

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze złożonością procesów percepcji bodźców i złożonością budowy narządów zmysłów.

C2

Zapoznanie studentów z mechanizmami reagowania na bodźce przez organizmy jednokomórkowe, rośliny oraz
zwierzęta bezkręgowe i kręgowe.

C3

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu: klasyﬁkacji narządów zmysłów.

C4

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat molekularnych podstaw percepcji bodźców.

C5

Zapoznanie studentów ze zjawiskiem chemorecepcji, z molekularnymi podstawami chemorecepcji, z budową,
rozwojem, funkcjonowaniem i ewolucją narządów węchu, smaku i narządu Jacobsona.

C6

Zapoznanie studentów ze zjawiskiem fotorecepcji, z molekularnymi podstawami fotorecepcji, z budową,
rozwojem, funkcjonowaniem i ewolucją narządu wzroku.

C7

Zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania zmysłu słuchu i równowagi, z budową, rozwojem,
funkcjonowaniem i ewolucją narządu równoważno-słuchowego.

C8

Zapoznanie studentów ze zjawiskami mechano-, termo-, proprio-, magneto- i elektororecepcji, oraz rolą tych
zmysłów w życiu zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Student zna i rozumie złożoność procesów i zjawisk
w przyrodzie.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W06,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Student zna rodzaje bodźców działających
na organizmy żywe.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie klasyﬁkację narządów zmysłów.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

Student rozumie znaczenie narządów zmysłów
w funkcjonowaniu organizmów żywych.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W12,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

Student zna proste narządy zmysłów organizmów
niższych.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W1

Sylabusy
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W6

Student zna budowę, rozwój i funkcjonowanie
narządów zmysłów kręgowców.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W06,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W7

Student zna i rozumie molekularne podstawy
funkcjonowania narządów zmysłów.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Student zna i rozumie procesy przekazywania
impulsów z narządów zmysłów do ośrodkowego
układu nerwowego.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W10,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W8

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
anatomii i ﬁzjologii narządów zmysłów do zrozumienia
zjawisk percepcji bodźców.

NBI_K1_U02,
NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06, NBI_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ posługiwać się podstawowym
sprzętem mikroskopowym i wykonywać preparaty
makro- i mikroskopowe.

NBI_K1_U02, NBI_K1_U08

zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie przygotować się
do egzaminu na podstawie podanych materiałów
wykładowych oraz literatury.

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ posługiwać się specjalistyczną
terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk
biologicznych.

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05,
zaliczenie
NBI_K1_K07

K2

Student jest gotów do do ciągłego aktualizowania
wiedzy kierunkowej.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05,
zaliczenie
NBI_K1_K07

K3

Student jest gotów do do konsekwentnego stosowania
i upowszechniania zasady ścisłego, opartego
na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05,
zaliczenie
NBI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

6

wykład

12

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

12

Sylabusy
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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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyﬁkacja bodźców i narządów zmysłów. Percepcja bodźców u organizmów
jednokomórkowych i roślin.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U3, U4, K1, K2,
K3

2.

Chemorecepcja bezkręgowców i kręgowców – receptory węchowe i smakowe,
budowa nabłonka węchowego, narządu Jacobsona i kubków smakowych, rola
bodźców chemicznych w komunikacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

Fotorecepcja – budowa oczu prostych i złożonych, rozwój i budowa oka
kręgowców, budowa i funkcja oka ciemieniowego, opsyny, rola bodźców
wzrokowych w komunikacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

Narząd równoważno-słuchowy – proste narządy zmysłu równowagi i słuchu
bezkręgowców, rozwój, budowa i ewolucja ucha kręgowców, mechanizm działania
ucha kręgowców, rola bodźców słuchowych w komunikacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

Mechanorecepcja i termorecepcja – narządy dotyku w skórze, linia boczna ryb i
płazów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

6.

Propriorecepcja – charakterystyka narządów czucia głębokiego.

W1, W2, W3, W4, W6,
W8, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

7.

Magnetorecepcja i wędrówki zwierząt.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

8.

Elektrorecepcja – zdolność odbierania bodźców elektrycznych przez kręgowce
wodne.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

obecność na wszystkich zajęciach, staranne wykonanie i podpisanie
rysunków preparatów

wykład

zaliczenie na ocenę

obecność na wykładach, wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń;
ocena z egzaminu co najmniej 3,0

Sylabusy
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Biochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca756968b7e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie budowy i funkcji cząsteczek znajdujących się w komórkach, molekularnych mechanizmów procesów
biochemicznych związanych z życiem i ich regulacji, sposobów magazynowania i użytkowania energii
w procesach przebiegających z jej zmianami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

105 / 242

W1

Student opisuje molekularne podstawy procesów
biochemicznych związanych z życiem i wyjaśnia
regulacje ich przebiegu na poziomie komórkowym.
Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń metabolicznych.
Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości
i funkcji podstawowych cząsteczek budujących
organizmy żywe. Deﬁniuje podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biochemicznym oraz wykształca w sobie umiejętności
poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy
z substancjami chemicznymi.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W23

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U03,
NBI_K1_U08,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student uzyskuje umiejętności manualne w zakresie
biochemii statycznej i stosuje techniki powszechnie
wykorzystywane w pracy laboratoryjnej takie jak:
ważenie, pipetowanie, wirowanie, przygotowanie
roztworów, dokonywanie pomiarów
spektrofotometrycznych. Student nabywa umiejętność
oceniania i interpretowania otrzymanych wyników
oraz przedstawiania ich w formie tabel i wykresów
z wykorzystaniem odpowiednich programów. Wyżej
wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub
w zespole pod kierunkiem opiekuna.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie i wykazuje potrzebę stałego
uzupełniania i pogłębiania wiedzy kierunkowej
w związku ze stałym rozwojem nauk biochemicznych.
Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie.
Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych, umie postępować w stanach
zagrożenia. Student kształtuje w sobie postawę
odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz
za bezpieczeństwo pracy. Student widzi potrzebę
uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby
planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój
własnej kariery zawodowej i osobistej.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02, egzamin pisemny,
NBI_K1_K06, NBI_K1_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

75

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

5

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

Sylabusy
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Przygotowanie do sprawdzianów

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
204

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: 1. Rodzaje wiązań chemicznych, woda i pH; aminokwasy, peptydy, białka
– struktura, funkcje i modyﬁkacje; enzymy – ogólne właściwości, kinetyka,
mechanizmy działania i regulacji aktywności; węglowodany - budowa i funkcja,
kwasy nukleinowe, lipidy – budowa, właściwości i funkcja; 2. Metabolizm:
podstawowe pojęcia, trawienie makrocząsteczek, glikoliza, cykl kwasu
cytrynowego, transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna, cykl
pentozofosforanowy, cykl kwasu uronowego, glukoneogeneza, metabolizm
glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych, biosynteza aminokwasów, cykl
mocznikowy. 3. Sekwencjonowanie białek, techniki chromatograﬁczne, techniki
elektroforetyczne, RT-PCR.

W1, K1

2.

Ćwiczenia laboratoryjne: 1. zadania rachunkowe – przeliczanie stężeń, krzyż
rozcieńczeń; 2. analiza jakościowa aminokwasów; 3. metody oznaczania stężenia
białka; 4. rozpuszczalność i denaturacja białek; 5. kinetyka enzymatyczna; 6.
techniki chromatograﬁczne i elektroforetyczne, 7. analiza jakościowa cukrów; 8.
analiza jakościowa kwasów nukleinowych; 9. RT-PCR; 10. analiza jakościowa
lipidów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunek dopuszczenia do egzaminu - uprzednie zaliczenie ćwiczeń;
forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, zdania
typu prawda/falsz, krótkie pytania - krótkie odpowiedzi, uzupełnianie
brakujących słów w tekście); warunek zaliczenia egzaminu: minimum
60% poprawnych odpowiedzi; ocena końcowa: 70% oceny z egzaminu +
30% oceny z ćwiczeń

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie ćwiczeń w I terminie: uzyskanie minimum 300 punktów
procentowych z 5 ocen (4 duże kolokwia, średnia z małych kolokwiów);
zakres materiału: zagadnienia do dużych kolokwiów są umieszczone na
Pegazie, zagadnienie do małych kolokwiów - instrukcje do ćwiczeń
umieszczone na Pegazie; pozytywne zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń,
zaliczenie na ocenę
które tego wymagają; aktywne uczestnictwo w zajęciach zaliczenie
ćwiczeń w II terminie: W przypadku nie uzyskania minimalnej liczby
punktów w I terminie, po zakończeniu sesji zaliczenie można uzyskać na
podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał bez
zaliczenia. Konieczne jest uzyskanie minimum 60 punktów.

Sylabusy

107 / 242

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach; obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (wymagana jest
obecność na co najmniej 75% zajęć, dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe nieobecności
usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim - zwolnienia dostarczane do 14 dni, możliwość odrabiania ćwiczeń najwyżej 2 razy
w semestrze po uprzednim uzgodnieniu)

Sylabusy
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Genetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca756968d08f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

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

student rozumie podstawowe zjawiska i procesy
genetyczne

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawowe mechanizmy molekularne
przekazywania informacji genetycznej, regulacji
ekspresji genów

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student stosuje podstawowe techniki badawcze jak:
wykonanie preparatów chromosomowych
(chromosomy olbrzymie, analiza segregacji cech
u mutantów, crossing – over, chromatyna płciowa)

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U02

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

przygotowanie do egzaminu

30

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykłady: 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; replikacja DNA, transkrypcja,
translacja, kod genetyczny, struktura genomu organizmów pro i eukariotycznych,
W1, W2
mutacje, transpozony, reperacja i rekombinacja DNA, regulacja ekspresji genów,
genetyczne podstawy różnicowania się komórek i tkanek; podstawy genetyki
rozwoju, imprinting genomowy, dziedziczenie pozajądrowe, inżynieria genetyczna,
przykłady chorób dziedzicznych u człowieka, transformacja nowotworowa,
klonowanie somatyczne.

2.

Ćwiczenia: Doświadczalne kojarzenie mutantów Drosophila melanogaster w celu
przeprowadzenia analizy dziedziczenia cech do pokolenia F2. Płeć, jej genetyczna
determinacja i mechanizm kompensacyjny.Chromosomy i anomalie
chromosomowe u ludzi - praktyczna analiza kariotypów. Sporządzanie preparatów
chromosomowych. Zasady mapowania genów: mapy cytologiczne, wykorzystanie
zjawiska crossing over do sporządzania map genetycznych. Prezentacja
wybranych organizmów modelowych wykorzystywanych w badaniach
genetycznych. Rozwiązywanie zadań genetycznych - prawa Mendla, krzyżówki
genetyczne, dziedziczenie cech ilościowych, ustalanie odległości pozycji genów w
oparciu o występowanie rekombinantów.

Sylabusy

W1, U1

110 / 242

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

egzamin pisemny w formie testu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

zaliczenie kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Sylabusy

111 / 242

Neuroﬁzjologia komórkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca756968eccc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Przekazanie wiedzy z zakresu budowy komórki nerwowej, poszczególnych jej elementów składowych i analiza
pod względem pełnionych funkcji. Zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami leżącymi u podstaw
funkcjonowania komórki nerwowej, generowania potencjału czynnościowego i przekaznictwa synaptycznego,
a także nabycie praktycznych umiejętności pomiaru i analizy parametrów elektroﬁzjologicznych pojedynczej
komórki nerwowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

112 / 242

W1

budowę i funkcję komórki nerwowej w kontekście jej
udziału w aktywności układu nerwowego.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

W2

mechanizmy elektryczne i jonowe będące podstawą
potencjału komórkowego.

NBI_K1_W02,
NBI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

W3

mechanizmy komórkowe biorące udział
w integracyjnej funkcji układu nerwowego.

NBI_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

opisać budowę i funkcję komórek zwierzęcych
ze szczególnym uwzględnieniem cech komórki
nerwowej.

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

opisać neuroﬁzjologiczne mechanizmy funkcjonowania
komórek nerwowych i ich zespołów.

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U08,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie i kierować małym zespołem.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
NBI_K1_K04, NBI_K1_K05, egzamin pisemny / ustny
NBI_K1_K06, NBI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

113 / 242

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Morfologia komórki nerwowej w zależności od miejsca jej występowania i
pełnionych funkcji. Rodzaje komórek glejowych i ich funkcje.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Budowa poszczególnych elementów komórki nerwowej - związek z ich funkcją.
Perikarion, akson, dendryty, cytoszkielet, rodzaje transportu wewnątrz komórki
nerwowej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Elektrotoniczne właściwości aksonów i dendrytów. Metody rejestracji
elektroﬁzjologicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Budowa błony komórki nerwowej. Przewodnictwo i prądy błonowe, jonowa siła
napędowa, potencjał równowago jonów.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Potencjał błonowy i potencjał czynnościowy. Napięciowozależne kanały jonowe.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Neuroprzekaźnictwo chemiczne i elektryczne. Neuroprzekaźniki klasyczne (aminy,
aminokwasy) i nieklasyczne (peptydy). Neuroprzekaźniki niekonwencjonalne
(gazy, endokanabinoidy). Synteza i uwalnianie neuroprzekaźników.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Receptory postsynaptyczne (jonotropowe, metabotropowe). Mechanizmy jonowe.
Receptory pozasynaptyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa. Receptory sprzężone z białkami G i wtórne
przekaźniki. Kinazy i fosfatazy. Regulacja ekspresji genów.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Pobudzające i hamujące potencjały postsynaptyczne. Integracja potencjałów
postsynaptycznych. Sumowanie czasowe i przestrzenne. Hamowanie oboczne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Przetwarzanie informacji w dendrytach i aksonie neuronu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Układy niespecyﬁczne mózgowia: źródła, projekcje i znaczenie w prawidłowym
funkcjonowaniu mózgowia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Podstawowe doświadczenia current-clamp (próg pobudliwości, stymulacja de- i
hiperpolaryzująca, wpływ TTX i TEA, odpowiedzi pasywne, potencjały lokalne,
zależność generowania potencjału czynnościowego od czasu trwania bodźca
(reobaza i chronaksja), opóźnienie czasowe).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Właściwości pasywnych błony (oporność i pojemność, stała czasowa).
Przewodnictwa i przepływu prądu podczas generowania potencjału
czynnościowego (Na- i K- przewodnictwo prądowe, napięciowo zależna aktywacja i
inaktywacja).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Podstawowych doświadczeń voltage-clamp (od current-clamp do voltage clamp,
prąd całkowity, prądy sodowe i potasowe ich aktywacja i blokowanie).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Krzywa napięciowo-prądowa (I-V) (rejestracja i analiza krzywej I-V, potencjał
odwrócenia a siłą napędowa, maksymalne przewodnictwo).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

16.

Od prądów jonowych do przewodnictwa jonowego (prądy vs. przewodnictwo,
równanie prądowe I = g (V-Vrev).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

17.

Prąd elektryczny - napięcie i natężenie. Opór, pojemność, częstotliwość.
Ładowanie i rozładowywanie się błony komórkowej

W2

18.

Prawo Ohma. Prawo Kirchhoﬀa. Kierunek przepływu prądu

W2

19.

Obwód elektryczny i jego elementy. Siły elektryczne i chemiczne oraz potencjał
Nernsta. Równanie Goldmana-Hodgkina-Katza

W2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Egzamin pisemny - test – czas zdawania 1,5 godziny. Warunkiem
otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

zaliczenie pisemne, raport

Na podstawie ocen uzyskanych z pisemnych raportów po
każdych ćwiczeniach i kolokwium końcowym w formie testu.
Prowadzący ustala próg zaliczenia, informując o tym studentów.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione
będą tylko nieobecności poświadczone zwolnieniem lekarskim
lub innym bardzo ważnym powodem losowym, pod warunkiem
jednak teoretycznego nadrobienia zaległego materiału.
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca75696944ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

potraﬁ rozpoznawać i nazywać grupy funkcyjne
w związkach organicznych

NBI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ nazywać związki organiczne zgodnie
z nomenklaturą IUPAC

NBI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ opisać główne typy reakcji organicznych
i omówić ich mechanizmy

NBI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W4

potraﬁ przewidzieć sposób reagowania związków
organicznych zawierających grupy funkcyjne

NBI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ określić znaczenie chemii organicznej dla
zrozumienia procesów biochemicznych

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U08, NBI_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętności prowadzenia prostych
eksperymentów chemicznych w bezpieczny sposób

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność organizacji czasu pracy

NBI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

docenia znaczenie pracy w sposób bezpieczny dla
prowadzącego eksperyment i środowiska

NBI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

4

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

1

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
162

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem wykładu jest przedstawienie w nowoczesnym ujęciu podstawowych klas
związków organicznych z uwzględnieniem zagadnień izomerii, stereochemii, oraz
najważniejszych reakcji charakterystycznych dla grup funkcyjnych. Omawiane są
mechanizmy reakcji organicznych takich jak addycja, eliminacja, substytucja
rodnikowa, elektroﬁlowa i nukleoﬁlowa. Szczególna uwaga jest poświęcona
W1, W2, W3, W4, W5,
strukturze i reaktywności biocząsteczek: aminokwasów, peptydów, białek, kwasów
U1, K1, K2
nukleinowych, cukrów, tłuszczów lipidów oraz wybranych związków biologicznie
czynnych. Konwersatorium z chemii organicznej poświęcone jest poszerzeniu
wiadomości przedstawionych na wykładzie oraz projektowaniu syntezy wybranych
rodzajów związków organicznych. Ćwiczenia obejmują podstawowe techniki
laboratoryjne oraz przykłady syntez związków organicznych.

1.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu w zimowej sesji egzaminacyjnej po
uzyskaniu zaliczenia z konwersatorium i ćwiczeń laboratoryjnych.

konwersatorium

zaliczenie pisemne

Konwersatoria - trzy sprawdziany pisemne w trakcie semestru zimowego.
Zaliczenie na podstawie uzyskanej oceny. Możliwość zdawania kolokwium
poprawkowego z całości materiału.

ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne - ocena na podstawie: sprawdzenia w formie
zaliczenie na ocenę pisemnej przygotowania do wykonania ćwiczeń, jego wykonania oraz
sprawozdania pisemnego z wykonanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca7569696207.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: i) anatomią i morfologią układu odpornościowego, ii) przebiegiem
wrodzonej i nabytej (komórkowej i humoralnej) reakcji odpornościowej, iii) podziałem i funkcją poszczególnych
populacji leukocytów, iv) mechanizmami regulacji przebiegu reakcji odpornościowej, v) patologiami w
funkcjonowaniu układu odpornościowego (choroby autoimmunizacyjne, reakcje nadwrażliwości, niedobory
immunologiczne), vi) podstawami anatomicznymi i molekularnymi powiązań pomiędzy układami
odpornościowym, nerwowym i hormonalnym.

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 i potraﬁ wytłumaczyć znaczenie pojęć
stosowanych w immunologii oraz rozumie
mechanizmy regulujące przebieg reakcji
odpornościowej, ze szczególnym uwzględnieniem
immunomodulującej roli neuroprzekaźników
i hormonów. Zna aktualny stan wiedzy dotyczącej
mechanizmów odpowiedzi wrodzonej i nabytej.
Rozumie różnice pomiędzy odpowiedzią na antygeny
NBI_K1_W01,
zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe i potraﬁ wyjaśnić
NBI_K1_W09,
przyczyny tych różnic. Zna i rozumie sposób
NBI_K1_W17
wykorzystywania w naukach biomedycznych zjawiska
pamięci i swoistości reakcji immunologicznych.
Rozróżnia typy i funkcje poszczególnych przeciwciał.
Rozumie zasady doboru dawców i biorców podczas
transplantacji oraz zjawiska nadwrażliwości
i autoimmunizacji. Rozumie podstawy tworzenia
i działania szczepionek. Potraﬁ wyjaśnić zależności
pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego,
hormonalnego i nerwowego.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie wykonać proste oznaczenia
immunologiczne i rozróżnia morfologię narządów
limfatycznych i różnych populacji leukocytów. Student
czyta ze zrozumieniem literaturę i posługuje się
specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii
i psychoimmunologii oraz zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych
problemów dotyczących odporności (np. znaczenie
szczepień proﬁlaktycznych, skutki nadużywania
antybiotykoterapii). Student potraﬁ integrować wiedzę
z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych
do rozwiązywania problemów badawczych.

NBI_K1_U02, NBI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu
informacji mających odniesienie do nauk o odporności
i psychoimmunologii z literatury naukowej internetu,
i dostępnej w masowych mediach.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05,
raport
NBI_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

20

przygotowanie raportu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

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.

Podstawy funkcjonowania układu odpornościowego. Komórki
immunokompetentne; narządy limfatyczne centralne i obwodowe; "szkolenie" i
krążenie limfocytów; interakcje komórek zaangażowanych w odporność.

W1, U1, K1

2.

Mechanizmy odporności wrodzonej; odczyn zapalny; funkcje cytokin. Receptory
wiążące antygen: receptory PRR (w tym TLR).

W1, U1, K1

3.

Pamięć i specyﬁka reakcji immunologicznych z udziałem limfocytów i przeciwciał;
zalety i wady. Receptory TCR i BCR (Ig). Budowa, podział i funkcje przeciwciał.
Cząsteczki MHCI i II.

W1, U1, K1

4.

Choroby autoimmunizacyjne, zjawisko tolerancji immunologicznej.

W1, U1, K1

5.

Odporność przeciwzakaźna; szczepienia proﬁlaktyczne i terapeutyczne; surowice
odpornościowe.

W1, U1, K1

6.

Reakcje nadwrazliwości. Immunologia transplantacyjna (dobór dawców).

W1, U1, K1

7.

Zespół chorobowy; rola cytokin w regulacji odporności. Istota współdziałania
układu odpornościowego z neuroendokrynnym. Ewolucja powiązań immunoneuroendokrynnych. Wpływ stresu na odporność.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (min. 60%
prawidłowych odpowiedzi).

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, raport

Zaliczenie kolokwium pisemnego (min. 60% prawidłowych
odpowiedzi) i sprawozdań z wykonanych oznaczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Możliwa 1 usprawiedliwiona nieobecność.

Sylabusy
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Bioﬁzyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.140.5ca75696981bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 41, konwersatorium: 14, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat bioﬁzycznych aspektów funkcjonowania układów biologicznych

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

NBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny
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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

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów
laboratoryjnych, analizy i przedstawiania danych

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę,
raport

NBI_K1_U01, NBI_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

NBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie wykonać doświadczenia zgodnie z instrukcją,
opracować otrzymane dane i wyciagnąć wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy kierunkowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

41

konwersatorium

14

ćwiczenia

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady: Układy mikro- i makroskopowe. Oddziaływania wewnątrz- i
międzycząsteczkowe. Elementy ﬁzyki atomu.
Fotobioﬁzyka i bioﬁzyka radiacyjna. Optyka. Spektroskopia: widma rotacyjne i
oscylacyjne, przejścia elektronowe. Fotosynteza, bioluminescencja. Energetyka i
kinetyka reakcji chemicznych i biochemicznych. Termodynamika procesów
nieodwracalnych. Entropia. Bioenergetyka, potencjały redoks; Potencjał
czynnościowy. Magnetobiologia. Wolne rodniki. Przekaz informacji –
biocybernetyka; Dyfuzja, skale czasowe i błądzenie losowe; Błony biologiczne i
transport. Elektryczność. Elektrobioﬁzyka.

1.

W1, W2, W3, K1

2.

Błony biologiczne, przepływy i hydrodynamika, zagęszczone środowisko komórki.
Siły entropowe i maszyny molekularne. Bioelektryczność. Radiobiologia.
Fotobiologia. Magnetobiologia.

W1, W2, W3, K1

3.

Ćwiczenia: Efekt fotodynamiczny, reakcje oscylacyjne, biocybernetyka, chaos i
procesy nieliniowe, dyfrakcja, mieszanie barw, rachunek błedu

W2, W3, U1, K1

4.

Konwersatoria: Liczby w biologii, termodynamika, biomechanika, promieniowanie
elektromagnetyczne; transport

W2, 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 / ustny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych. Egzamin pisemny składa się z zadań, pytań
testowych oraz pytań otwartych. Punkty za konwersatoria wliczają
się do całości punktów za egzamin.

konwersatorium

brak zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach. Punkty otrzymane wliczają się do
całości punktacji za egzamin.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, raport

Kolokwia pisemne w trakcie trwania ćwiczeń, aktywny udział w
dyskusji podczas ćwiczeń, sprawozdania z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w wykładach obowiązkowy

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1140.5ca756969aea4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii jako nauki. Przekazanie wiedzy na temat
najważniejszych koncepcji teoretycznych w psychologii w ujęciu systematycznym. Zapoznanie studentów
z podstawowymi zasadami prowadzenia badań psychologicznych. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu
problemów podejmowanych przez psychologię jako naukę. Uświadomienie słuchaczom różnic między naukowym
a nienaukowym (np. zdroworozsądkowym) wyjaśnieniem zachowania ludzi.

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

najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii jako nauki. NBI_K1_W20

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

najważniejsze koncepcje teoretyczne w psychologii.

NBI_K1_W20

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżnić naukowe od nienaukowego (np.
zdroworozsądkowego) wyjaśnienie zachowania ludzi.

NBI_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wskazać najważniejsze obszary badań naukowych
w psychologii.

NBI_K1_U10

egzamin pisemny

U3

sformułować psychologiczne wyjaśnienie prostych
efektów z zakresu badań nad zachowaniem człowieka.

NBI_K1_U10

zaliczenie

NBI_K1_K02, NBI_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

merytorycznej dyskusji na temat naukowego
wyjaśnienie zachowania człowieka.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
7.0

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.

Psychologia jako nauka: tożsamość psychologii

W1, U1

2.

Poznanie jako przedmiot badania psychologicznego

W1, U2

3.

Emocje i motywacja jako czynniki wpływające na dynamikę zachowania

W2, U2, U3

Sylabusy
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4.

Różnice indywidualne: osobowość, temperament, inteligencja

W2, U2

5.

Badania psychologiczne a praktyka

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu testowego (40 pytań, 5 opcji do wyboru, poprawna
jedna odpowiedź, próg zaliczenia 20 poprawnych odpowiedzi)

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności). Aktywny udział w
zajęciach. Zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych.

Sylabusy
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Histologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1140.5ca756969d2f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi tkankami zwierząt, ich organizacją, kryteriami klasyﬁkacji
i funkcjami.

C2

Celem kursu jest wprowadzenie w budowę narządów i układów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
organizmu.

C3

Celem kursu jest identyﬁkacja tkanek i narządów w mikroskopie świetlnym na preparatach barwionych H&E,
zmodyﬁkowanymi metodami barwień potrójnych.

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

absolwent zna podstawowe rodzaje tkanek
zwierzęcych (t. nabłonkowa, t. mięśniowa, t. nerwowa,
t. łączna oraz jej formy wyspecjalizowane np. krew,
kość, chrząstka); zna cechy ich budowy i rozumie ich
funkcje. Absolwent zna i rozumie zależności
funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi tkankami
budującymi poszczególne układy (np. pokarmowy,
oddechowy, wydalniczy, rozrodczy) i narządy (skóra,
narządy zmysłów).

NBI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ interpretować obserwowane
preparaty histologiczne identyﬁkując budowę
narządów i rodzaje komórek oraz zastosowane
podstawowe techniki barwienia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do poznawania nowoczesnych
i innowacyjnych technik badawczych, które pozwalają
na precyzyjne interpretowanie obserwowanych
preparatów mikroskopowych tkanek i narządów.

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

Forma aktywności studenta
wykład

25

ćwiczenia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie kryteriów klasyﬁkacji tkanki: nabłonkowej, nerwowej, mięśniowej i
łącznej. Przedstawienie korelacji pomiędzy budową tkanek, ich lokalizacją i
podstawowymi funkcjami. Przedstawienie budowy histologicznej poszczególnych
narządów wchodzących w skład układu pokarmowego, oddechowego,
wydalniczego i rozrodczego oraz narządów zmysłów. Przedstawienie
współzależności pomiędzy ich budową a prawidłowym funkcjonowaniem
organizmu.

W1

Sylabusy
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2.

Obserwacje mikroskopowe wszystkich rodzajów tkanek i narządow:
1. tkanka nabłonkowa: nabłonek jednowarstwowy, wielowarstwowy rogowaciejacy
i nierogowaciejacy,urotelium, tkanka nabłonkowa jako tkanka gruczolowa,
2. tkanka łączna luźna i zbita; tkanka łączną wyspecjalizowana: krew, szlify
kostne, chrząstka, procesy osteogenezy,
3. tkanka mięśniowa: m. gładkie, m. szkieletowy, m. sercowy,
4. tkanka nerwowa: mózgowie, móżdżek, rdzeń kręgowy,
5. układ pokarmowy: ślinianki, łuski plakoidalne i proces rozwoju n.
szkliwotwórczego, przełyk, trzustka, wątroba, żołądek, dwunastnica, j. cienkie
6. układ oddechowy: tchawica, płuca
7. układ wydalniczy: nerka cz. rdzeniowa i korowa; moczowód, pęcherz moczowy
8. układ rozrodczy męski i żeński: jądro, jajnik, najądrze, gruczoły dodatkowe,
nasieniowód, macica, jajowód

U1

3.

przedstawienie historii rozwoju technik mikroskopowania oraz ich dynamicznego
rozwoju w wieku XX i XXI wraz z zastosowanie technik badawczych w diagnostyce
i patomorfologii

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

otrzymanie 51% punktów z sumarycznej liczby: testu, pytań otwartych,
interpretacji i opisu schematów

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

zaliczenie kolokwiów cząstkowych oraz zaliczenie identyﬁkacji wybranych
preparatów

Sylabusy
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Glikobiologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1140.5ca75696a1c43.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie budowy, syntezy i funkcji glikokoniugatów.

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 wiedzę z zakresu struktury, syntezy
i funkcji glikokoniugatów oraz zna podstawowe
metody ich badania. Przewiduje i rozumie związek
pomiędzy zaburzeniami syntezy glikokoniugatów
a stanami patologicznymi. Student śledzi literaturę
przedmiotową, wskazuje najnowsze kierunki
w badaniach glikokoniugatów takie użycie
zmodyﬁkowanych linii komórkowych, czy
modelowanie komputerowe struktur.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W24

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U03,
NBI_K1_U05,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie

NBI_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraf i korzystać oryginalnych prac
eksperymentalnych w języku angielskim, posługuje się
specjalistyczna terminologią z zakresu glikobiologii.
Ma świadomość złożoności zjawisk biologicznych
w tym procesów glikozylacji dla prawidłowego
funkcjonowania organizmów. Student ma nawyk
korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej
oraz potraﬁ przeprowadzać analizę informacji
pochodzących z różnych źródeł i przedstawić
poprawne wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania
wiedzy kierunkowej w związku ze stałym rozwojem
glikobiologii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przygotowanie do sprawdzianu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

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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Wykład: Budowa chemiczna monosacharydów, rodzaje glikokoniugatów (Nglikoproteiny, O-glikoproteiny, O-GlcNAcylacja, proteoglikany, glikosﬁngolipidy) i
ich biosynteza, biologiczne funkcje glikanów, zmiany proﬁlu glikozylacji w stanach
patologicznych, choroby związane z nieprawidłowa glikozylacją, lektyny, metody
badań glikokoniugatów.
Konwersatorium: Przygotowanie i moderowanie dyskusji na podstawie
specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące problematyki
glikobiologii.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- warunki dopuszczenia do zaliczenia: uprzednie zaliczenie
zaliczenie na ocenę konwersatorium - forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru - warunki
zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu

zaliczenie

- przygotowanie przez studenta krótkiego opracowania problemu
dotyczącego glikobiologii będącego kanwą do dalszej dyskusji
ukierunkowanej na określoną problematykę na forum grupy - umiejętność
oraz zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji, prezentacji
wyników, opinii, stanowiska na dany temat - aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach, obecność na konwersatoriach jest obowiązkowa (brak
nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim - to nie więcej niż 25% czasu
trwania konwersatorium)

Sylabusy
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Podstawy programowania w MATLAB
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1140.5ca75696a632c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów podstaw programowania w języku MATLAB.

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: - składnię i semantykę języka
programowania, - typy zmiennych i struktury
zmiennych oraz sposoby ich deklarowania, - sposoby
wykonywania operacji na zmiennych/strukturach
zmiennych, - sposoby pisania skryptów oraz tworzenia
i wykorzystywania funkcji, - metody warunkowego
wykonywania fragmentów programu, - sposoby
kontroli kolejności i liczby powtórzeń wykonania
fragmentów programu, - metody optymalizacji
i debugowania kodu programu, - podstawowe
narzędzia programisty wbudowane w MATLAB
pozwalające m.in. na: wykonywanie operacji
na plikach, przetwarzanie i wykonywanie obliczeń
statystycznych na danych pomiarowych, itp., sposoby korzystania z specjalistycznych,
ogólnodostępnych narzędzi programistycznych dla
MATLAB (tzw. toolboxy).

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pisać programy/fragmenty kodu w języku MATLAB
wykonujące określone zadania (np. przetworzenie
danych pomiarowych, wykonanie obliczeń
statystycznych, graﬁczne przedstawienie danych,
wykonanie operacji na plikach, itp.).

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

programowanie

55

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.

Składnia i semantyka języka programowania.

W1, U1

2.

Typy zmiennych i struktury zmiennych oraz sposoby ich deklarowania.

W1, U1

3.

Sposoby wykonywania operacji na zmiennych/strukturach zmiennych.

W1, U1

4.

Sposoby pisania skryptów oraz tworzenia i wykorzystywania funkcji.

W1, U1

Sylabusy
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5.

Metody warunkowego wykonywania fragmentów programu.

W1, U1

6.

Sposoby kontroli kolejności i liczby powtórzeń wykonania fragmentów programu.

W1, U1

7.

Metody optymalizacji i debugowania kodu programu.

W1, U1

8.

Podstawowe narzędzia programisty wbudowane w MATLAB pozwalające m.in. na:
tworzenie wykresów 2D i 3D, wykonywanie operacji na plikach, przetwarzanie i
wykonywanie obliczeń statystycznych na danych pomiarowych, itp.

W1, U1

9.

• sposoby korzystania z specjalistycznych, ogólnodostępnych narzędzi
programistycznych dla MATLAB (tzw. toolboxy).

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Napisanie prostego programu/fragmentu kodu wykonującego określone
zadania.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Napisanie fragmentu kodu, który wykorzystuje dany aspekt
programowania.

Sylabusy
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Neuroetologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.5ca75696abfe0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów nerwowych zachowania się zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Odbieranie informacji przez narządy zmysłów
z otoczenia, przetwarzanie tych informacji
w ośrodkowym układzie nerwowym i sterowanie
mięśniami i narządami efekterowymi.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W11,
NBI_K1_W15

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ powiązać zachowanie zwierząt
z procesami zachodzącymi w neuronach i komórkach
glejowych oraz zrozumieć literaturę z zakresu
neurobiologii w języku polskim.

U1

NBI_K1_U05

egzamin pisemny

NBI_K1_K05, NBI_K1_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego aktualizowania zdobytej wiedzy.

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do neuroetologii, dziedziny neurobiologii, która bada mechanizmy
nerwowe zachowania się ludzi i zwierząt. Treść kursu: podstawy neurobiologii,
rejestracja bodźców sensorycznych przez komórki receptorowe narządów
zmysłów, przesyłanie i przetwarzanie informacji w mózgu, odbieranie sygnałów
przez neurony motoryczne, sterowanie zachowaniem. W szczególności omawiany
jest mechanizm rozpoznawania obiektów przez układ wzrokowy i inne układy
zmysłów owadów, płazów, ptaków i ssaków oraz mechanizm zachowania
lękowego i agresji u zwierząt i ludzi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisemna odpowiedz na 15 pytań otwartych. Każde pytanie punktowane
jest od 0 do 2. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest 15 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Neuroﬁzjologia systemów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.5ca75696adec5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy na temat neurobiologii systemów neuronalnych w organizmie.

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 ukończeniu kursu student powinien znać budowę
i funkcje układów zmysłowych i ruchowych w układzie
nerwowym ssaków. Powinien rozumieć i potraﬁć
wytłumaczyć podstawowe zagadnienia związane
z kodowaniem bodźców oraz ich przetwarzaniem
w ośrodkowym układzie nerwowym. Powinien
rozumieć i potraﬁć wytłumaczyć, w jaki sposób
ośrodkowy układ nerwowy kieruje czynnościami
ruchowymi organizmu. Powinien rozumieć związki
pomiędzy osiągnięciami neurobiologii a możliwościami
ich wykorzystania w praktyce.

NBI_K1_W11,
NBI_K1_W14,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

NBI_K1_U05

egzamin pisemny

NBI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii
w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie
teksty naukowe w języku angielskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie
i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Zmysły chemiczne: smak i węch. Receptory smakowe. Mechanizmy transdukcji
sygnału smakowego. Wstępujące drogi smakowe. Kodowanie smaków. Receptory
węchowe i geny je kodujące. Mechanizmy transdukcji sygnału węchowego. Drogi
węchowe, opuszki węchowe i kora węchowa. Pomocniczy układ węchowy.

W1, U1, K1

2.

Układ czuciowy (somatosensoryczny). Mechanoreceptory skórne.
Proprioreceptory. Nocyceptory i termoreceptory. Drogi wstępujące i ośrodki
przetwarzania sygnałów czuciowych. Pierwszorzędowa kora somatosensoryczna i
mapy somatotopowe. Inne obszary kory, zaangażowane w przetwarzanie
informacji czuciowej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Słuch. Receptory słuchowe i mechanizmy transdukcji sygnału. Nerw słuchowy i
kodowanie informacji słuchowej. Wstępujące drogi słuchowe. Kora słuchowa.
Mechanizmy lokalizacji przestrzennej źródła sygnału.

W1, U1, K1

4.

Układ wzrokowy. Transdukcja sygnału w fotoreceptorach. Inne komórki siatkówki i
ich aktywność. Kanały przetwarzania informacji wzrokowej. Pierwszorzędowa kora
wzrokowa i jej organizacja. Inne obszary kory, zaangażowane w przetwarzanie
informacji wzrokowej. Percepcja wzrokowa.

W1, U1, K1

5.

Kontrola okoruchowa. Odruch przedsionkowo-oczny, reakcja optokinetyczna,
sakady, wodzenie wzrokiem. Mięśnie oczne i ich kontrola. Okoruchowe jądra pnia
mózgu. Wzgórki górne czworacze. Czołowe pole oczne i kora ciemieniowa.

W1, U1, K1

6.

Jednostki ruchowe i ich rodzaje. Odruchy rdzeniowe. Ośrodkowe generatory
wzorców ruchowych. Drogi zstępujące, kontrolujące obwody rdzeniowe.
Plastyczność.

W1, U1, K1

7.

Zstępująca kontrola czynności ruchowych. Kontrola postawy ciała. Odruchy
przedsionkowo-szyjne i przedsionkowo-rdzeniowe. Układ kontroli ruchów
dowolnych. „Interfejs mózg-maszyna”.

W1, U1, K1

8.

Jądra podstawne, ich organizacja i połączenia z korą mózgową oraz innymi
strukturami. Pozapiramidowy układ ruchowy. Rola jąder podstawnych w kontroli
ruchowej. Objawy uszkodzeń jąder podstawnych. Choroba Parkinsona. Choroba
Huntingtona.

W1, U1, K1

9.

Móżdżek. Budowa makroskopowa i mikroskopowa. Obwody neuronalne w
móżdżku. Funkcje móżdżku – dane doświadczalne i modele. Uczenie ruchowe.

W1, U1, K1

10.

Mózgowe mechanizmy nagrody, motywacji, emocji i uzależnień.

W1, U1, K1

11.

Nieswoiste układy aktywujące mózgu.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny. Udzielenie co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi
na pytania.
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.5ca75696b26b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie specyﬁki pracy z wykorzystaniem rożnych technik badawczych mających zastosowanie w neurobiologii;
kształtowanie odpowiednich umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki;
zapoznanie z zasadami i warunkami funkcjonowania instytucji (przedsiębiorstw), w których realizowane są
praktyki; zdobycie umiejętności organizacji własnej pracy; poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania 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 zna dokumentację niezbędną do pracy
na różnych stanowiskach, rozumie organizację pracy
w jednostkach naukowych/przedsiębiorstwach;
rozumie potrzebę nawiązania kontaktów zawodowych;
poznaje możliwości wybranych techniki
laboratoryjnych mających zastosowanie
w neurobiologii.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22,
NBI_K1_W23,
NBI_K1_W25

zaliczenie

NBI_K1_U08, NBI_K1_U13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zorganizować własną pracę; współpracować w grupie;
efektywnie zarządzać czasem, zastosować w praktyce
wybrane techniki laboratoryjne mające zastosowanie
w neurobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ientyﬁkowania i rozstrzygania problemów związanych
z wykonywaniem zawodu, przestrzegania zasad
współpracy w grupie oraz zasad związanych
z bezpieczeństwem pracy, określenia priorytetów
niezbędnych do realizacji zdeﬁniowanych prze siebie
celów zawodowych. Student jest gotów
do rozstrzygania dylematów etycznych związanych
z wykonywaniem zawodu, dostrzeżenia potrzeby
uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
NBI_K1_K03, NBI_K1_K04,
zaliczenie
NBI_K1_K06, NBI_K1_K07,
NBI_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Forma aktywności studenta
praktyki

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student bierze czynny udział w badaniach naukowych z zakresu neurobiologii w
wybranej jednostce naukowej/przedsiębiorstwie. Zaleca się odbycie praktyk w
jednostkach zewnętrznych (spoza UJ).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Techniki mikroskopowe w neurobiologii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.5ca75696b48e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność sprawnego posługiwania się mikroskopem świetlnym jasnego pola i właściwą jego konﬁguracją
w zależności od typu preparatu.

C2

Zapoznanie studentów ze zróżnicowanymi technikami mikroskopowymi dostępnymi w badaniach biologicznych,
szczególnie w obszarze neurobiologii.

C3

Umiejętność właściwego wykorzystania techniki mikroskopowej w zależności od celu badawczego dedykowanego
tkance nerwowej.

C4

Wskazanie ograniczeń omawianych technik mikroskopowych pod względem preparatyki materiału, zdolności
rozdzielczej oraz błędów odwzorowania obrazów.

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:
student zna podstawowe techniki mikroskopowe
służące obrazowaniu komórki i tkanki nerwowej oraz
ma wiedzę na temat przygotowania materiału
do obserwacji mikroskopowych; zna sposoby
modyﬁkacji mikroskopów świetlnych służące
statycznej i dynamicznej analizie zjawisk
wewnątrzkomórkowych.

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę

U1

poprawnie ustawić i obsłużyć mikroskopy świetlne i ich
modyﬁkacje (kontrast-faz, ciemne pole, kontrast
NBI_K1_U02
interferencyjny, ﬂuorescencja) oraz poprawnie
zastosować je do badań tkanki nerwowej.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

student samodzielnie, w oparciu o słowa kluczowe,
wyszukuje informacje na temat nowoczesnych technik
mikroskopowych, zna podstawowe terminy w języku
polskim i angielskim z zakresu budowy i działania
mikroskopów pozwalające na swobodne poruszanie się
w zagadnieniach związanych z obrazowaniem struktur
biologicznych; krytycznie odnosi się do informacji
zawartych w publikacjach naukowych i popularnonaukowych jak również medialnych; poprawnie
przekazuje informacje zaczerpnięte z publikacji
naukowych w formie prezentacji w języku polskim.

NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10,
NBI_K1_U11, NBI_K1_U12

prezentacja

NBI_K1_K05

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student interpretuje zjawiska i procesy biologiczne
w oparciu o dane empiryczne, pamiętając
równocześnie o artefaktach płynących z niewłaściwej
pracy mikroskopów i ich wykorzystania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część teoretyczna zajęć w formie prezentacji audiowizualnych przygotowanych
przez prowadzącego zajęcia, które obejmują wprowadzenie w teorię, budowę i
działanie mikroskopów świetlnych oraz ich modyﬁkacji. Wspólne z prowadzącym,
rozwiązywanie zagadnień w formie problemów badawczych związanych
bezpośrednio z mikroskopią świetlną i technikami pochodnymi.

W1, U2

2.

Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi; student uczy się
sprawnie ustawiać i posługiwać się wszystkimi elementami mikroskopu służącymi
właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych. Na wybranych prepratach
student poznaje techniki ich przygotowywania dedykowane danemu typowi
mikroskopu świetlnego.

W1, U1

3.

Część seminaryjno-konwersatoryjna obejmuje samodzielne przygotowanie
wybranej przez studenta techniki mikroskopowej, w oparciu o najnowsze
doniesienia w tej dziedzinie, służące przygotowaniu, obrazowaniu i/lub analizie
materiałów biologicznych.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest odbycie 14/15
zajęć. Ocena końcowa - średnia arytmetyczna z trzech
sprawdzianów pisemnych i sprawdzianu praktycznego. W
przypadku każdego z trzech testów sprawdzających wiedzę, muszą
one być zaliczone na minimum 51%. Praktyczny sprawdzian
umiejętności posługiwania się mikroskopami świetlnymi w układzie
oświetlenia wg Kohlera. Kryterium oceny to jakość otrzymanego
obrazu (zaliczone/niezaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Neuroﬁzjologia eksperymentalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.5ca75696b678c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Sylabusy

student zna/rozumie: - zasady planowania badań
behawioralnych i elektroﬁzjologicznych na preparacie
in vivo i in vitro tkanki nerwowej ssaków, metodologię prowadzenia zewnątrzkomórkowej
rejestracji aktywności pojedynczych komórek
nerwowych i populacji neuronalnych (potencjały
polowe) oraz wewnątrzkomórkowej rejestracji
z zastosowaniem techniki patch-clamp - zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami
laboratoryjnymi (gryzonie) i neuroaktywnymi
związkami chemicznymi.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W23

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - stosować elektroﬁzjologiczne techniki
mikroelektrodowe do: • zewnątrzkomórkowej
rejestracji aktywności pojedynczych komórek
nerwowych (potencjały czynnościowe) i populacji
neuronalnych (potencjały polowe), •
wewnątrzkomórkowej rejestracji zjawisk błonowych
z wykorzystaniem techniki patch-clamp, • elektrycznej
i chemicznej stymulacji tkanki nerwowej. - stosować
zaawansowane techniki mikroskopowe (kontrast
interferencyjno - różniczkowy Nomarskiego w świetle
podczerwonym; DIC IR) do obrazowania pojedynczych
neuronów w preparacie in vitro mózgu ssaków, student potraﬁ posługiwać się operacyjnym
mikroskopem stereoskopowym podczas wykonywania
operacji neurochirurgicznej na preparacie in vivo
mózgu gryzoni, - zaplanować i przeprowadzić, pod
kierunkiem opiekuna naukowego, eksperyment
neuroﬁzjologiczny na preparacie in vivo i in vitro
mózgu gryzonia, - zbierać i interpretować dane
empiryczne opisujące parametry elektroﬁzjologiczne
układu nerwowego na różnych poziomach złożoności
oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
na temat zjawisk neuroﬁzjologicznych, - posługiwać
się specjalistycznym, technicznym słownictwem
z dziedziny neurobiologii i neuroﬁzjologii
eksperymentalnej, - zaplanować podstawowe testy
behawioralne i przeprowadzić czynności związane
z ich przeprowadzeniem.

NBI_K1_U04, NBI_K1_U08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

NBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów krytycznie spojrzeć na stosowane
przez siebie podejście eksperymentalne i na tej
podstawie weryﬁkować efekty swoich działań i oceniać
jakość interpretacji uzyskanych wyników, dojrzeć jego
ograniczenia i niedoskonałości, wykazuje etyczną
postawę i stosunek do zwierząt laboratoryjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

konsultacje

2

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

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. Przygotowanie preparatu in vitro mózgu szczura do badań
elektroﬁzjologicznych:

1.

- przygotowanie niezbędnych roztworów chemicznych (np. r rów inkubacyjnych, rrów do wypełnienia pipet, r-rów substancji neuroaktywnych),

W1, U1, K1

- przygotowanie układu do inkubacji tkanki nerwowej,
- wypreparowanie mózgu gryzonia i wycięcie fragmentu zawierającego badaną
strukturę.
2. Przygotowanie preparatu in vivo mózgu szczura do badań
elektroﬁzjologicznych:
- dobranie, odpowiedniego do planowanego zabiegu, typu anestezji,
- przygotowanie układu do indukcji i podtrzymania anestezji (np. przygotowanie
układu do izoﬂuranowej anestezji gazowej),
2.

- przygotowanie układów podtrzymujących i monitorujących funkcje życiowe
operowanego zwierzęcia (np. system do kontroli temperatury, układ monitorujący
pracę serca i ruchy oddechowe zwierzęcia),

W1, U1, K1

- przygotowanie stanowiska operacyjnego,
- wprowadzenie zwierzęcia w stan głębokiej narkozy,
- przygotowanie zwierzęcia do implantacji elektrod z wykorzystaniem stereotaksji.
Przeprowadzenie badań neuroﬁzjologicznych z wykorzystaniem
mikroelektrodowych technik elektroﬁzjologicznych:
- przygotowanie aparatury badawczej (ustawienie parametrów wzmacniaczy,
stymulatorów, przetwornika analogowo-cyfrowego, urządzenia do ciśnieniowego i
jontoforetycznego podawania substancji chemicznych, ustawienie optyki
mikroskopu),
- przygotowanie mikroelektrod do rejestracji, stymulacji i lokalnych podań
substancji neuroaktywnych,
3.

- wykonanie rejestracji spontanicznej (np. ECoG) i wywołanej (np. EFP) aktywności
dużych populacji neuronalnych (preparat in vitro i in vivo),

W1, U1, K1

- wykonanie rejestracji aktywności pojedynczych komórek nerwowych z
wykorzystaniem techniki zewnątrzkomórkowej rejestracji potencjałów
czynnościowych (preparat in vivo),
- wykonanie rejestracji zjawisk błonowych komórki nerwowej przy użyciu techniki
patch-clamp w konﬁguracji whole-cell (preparat in vitro),
- badanie wpływu substancji neuroaktywnych, podawanych do systemowo albo
lokalnie, na rejestrowane parametry neuroﬁzjologiczne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maks. 100) z
kolokwiów cząstkowych (maks. 40pkt.) i projektu (maks.
60pkt.; próg ustalany w oparciu o poziom trudności
zaproponowanej w danym semestrze tematyki projektów).
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Wybrane zagadnienia z neuronauki poznawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.180.1585222319.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prezentacja i objaśnienie studentom pojęć, teorii, modeli oraz wyników badań z zakresu
wybranych zagadnień Neuronauki Poznawczej. Zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne koncepcje
oraz wyniki badań prowadzonych na gruncie psychologii, neuropsychologii, oraz neuronauki poznawczej.
Omawiane będą zarówno podstawowe mechanizmy, jak również ich zaburzenia oraz różnice indywidualne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

152 / 242

W1

funkcjonowanie procesów poznawczych w umyśle
człowieka. Zna i rozumie neurobiologiczne podłoże
funkcji psychicznych mózgu człowieka: percepcji,
uwagi, pamięci, celowego działania, kontroli
wykonawczej, świadomości. Rozumie również problem
relacji pomiędzy mózgiem a umysłem.

NBI_K1_W16

egzamin pisemny

NBI_K1_U10

egzamin pisemny

NBI_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ ze zrozumieniem przyswajać i analizować
wiedzę z dziedziny psychologii poznawczej,
neuronauki poznawczej i neuropsychologii,
prezentowaną w podręcznikach akademickich
i artykułach przeglądowych. Potraﬁ łączyć czynniki
biologiczne i psychologiczne w wyjaśnianiu
zachowania człowieka. Potraﬁ wymienić specyﬁczne
dla tych dyscyplin metody badawcze, łącznie
z metodami stosowanymi we współczesnej psychologii
eksperymentalnej i neuronauce poznawczej. Potraﬁ
w sposób krytyczny odnieść się do nazbyt
uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji
wiedzy naukowej z tej dziedziny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska
społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie
psychologii i neuronauki poznawczej oraz zastosować
swoją wiedzę do rozwiązania występujących
problemów. Rozumie złożoność czynników
determinujących ludzkie zachowanie, nie lekceważąc
i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych
i biologicznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Czym jest neuronauka poznawcza?
Główne założenia dyscypliny, jej miejsce wśród innych nauk zajmujących się
umysłem.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Historia dziedziny, najważniejsze postaci, kluczowe odkrycia.

W1, U1, K1

3.

Metody badawcze wykorzystywane w psychologii poznawczej, w neuronauce i w
neuropsychologii poznawczej.
Metody badania umysłu - behawioralne, neuropsychologiczne, psychoﬁzjologiczne
i neuroobrazowanie czynności mózgu.

W1, U1, K1

4.

Percepcja: Tworzenie się umysłowej reprezentacji świata i podłoże neuronalne
tego procesu: od siatkówki do górnej kory skroniowej. Cześć 1.

W1, U1, K1

5.

Percepcja: Tworzenie się umysłowej reprezentacji świata i podłoże neuronalne
tego procesu: od siatkówki do górnej kory skroniowej. Cześć 2.

W1, U1, K1

6.

Neuronalny mechanizm percepcji twarzy.

W1, U1, K1

7.

Multimodalny system rozpoznawania i kategoryzowania obiektów oraz jego
podłoże neuronalne.

W1, U1, K1

8.

Uwaga – umysłowy mechanizm selekcji i kontroli.

W1, U1, K1

9.

Mózgowe mechanizmy selekcji informacji.

W1, U1, K1

10.

Pomiędzy widzeniem a działaniem. Rola strumienia grzbietowego w procesach
percepcyjnych i motorycznych.

W1, U1, K1

11.

Problem scalania informacji.

W1, U1, K1

12.

Kontrola wykonawcza.

W1, U1, K1

13.

Neuronalne podłoże mechanizmów kontroli działania i samokontroli.

W1, U1, K1

14.

Mechanizmy kodowania, przechowywania i odpamiętywania informacji - Pamięć
krótkotrwała i robocza.

W1, U1, K1

15.

Mechanizmy kodowania, przechowywania i odpamiętywania informacji - Pamięć
długotrwała.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawność odpowiedzi 50%+1
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Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696b8685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z różnymi metodami hodowli in vitro komórek zwierzęcych i ich zastosowaniem w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna zasady planowania eksperymentów in
vitro oraz techniki i narzędzia badawczych stosowane
w laboratorium hodowli komórek i tkanek.

NBI_K1_W21

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane w hodowli in vitro komórek
i tkanek; czyta ze zrozumieniem literaturę w języku
angielskim z zakresu hodowli in vitro wykorzystując
dostępne bazy danych; przeprowadza obserwacje oraz
wykonuje samodzielnie proste pomiary biologiczne.

NBI_K1_U01, NBI_K1_U08

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Wyposażenie laboratorium do hodowli tkanek.Różne sposoby otrzymywania
zawiesiny komórek- hodowle pierwotne, oragnotypowe, agregaty, sferoidy.
Hodowle trójwymiarowe (agregaty, hodowle organotypowe, hodowle na
sztucznych kapilarach, mikronośniki, hodowle w systemie peryfuzyjnym). Linie
komórkowe, metody zamrażania komórek i postępowania z liniami komórkowymi.
Metody rozdziału komórek. Klonowanie i selekcjonowanie komórek.Hodowle
komórek nerwowych, adipocytów, komórek nowotworowych i łożyska.
Zastosowanie hodowli in vitro w badaniach toksykologicznych,
endokrynologicznych i immunologicznych.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pracy pisemnej w formie pytań
otwartych. Zaliczenie kursu to uzyskanie minimum 60% możliwych do
zaliczenie na ocenę uzyskania punktów. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale w wyjątkowej
sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie w formie
zdalnej (platforma MS FORMS)

zaliczenie pisemne

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na
podstawie: obecności na wszystkich ćwiczeniach (każda nieobecność
musi być usprawiedliwiona), aktywnego udziału w ćwiczeniach, uzyskania
minimum 60% maksymalnej liczby punktów na podstawie pracy pisemnej
w formie pytań otwartych. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale w
wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie w
formie zdalnej (platforma MS FORMS).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs zalecany na II roku I stopnia

Sylabusy

157 / 242

Endokrynologia ogólna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696ba6df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 39, kształcenie na odległość: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
endokrynologii. Ważnym elementem jest powiazanie ich z procesami ﬁzjologicznymi, omawianymi podczas kursu
obowiązkowego "Fizjologia zwierząt"

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

158 / 242

W1

sudent rozumie podstawowe zjawiska z zakresu
regulacji hormonalnej i dróg ich oddziaływania,
rozumie znaczenie badań doświadczalnych
w wyjaśnianiu zależności we współdziałaniu
hormonów, potraﬁ wyjaśnić mechanizmy molekularne
szlaków transdukcji sygnału generowanych przez
hormony, opisuje funkcję narządów dokrewnych
na poziomie komórek, potraﬁ dokonać klasyﬁkacji
hormonów, ich roli i skutków ich działania.

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W09,
NBI_K1_W17

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student zna i stosuje podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane w endokrynologii i biologii
rozrodu w badaniach na poziomie komórek i tkanek,
student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu
endokrynologii w języku polskim, czyta
ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe
z powyższego zakresu w języku angielskim, potraﬁ
rozróżnić wartość informacji z zakresu endokrynologii
podanej w formie wykładu lub opublikowanej
w literaturze naukowej w stosunku do materiałów
z internetu, a szczególnie dostępnej w masowych
mediach, potraﬁ integrować wiedzę z ﬁzjologii,
endokrynologii i biologii komórki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałać i pracować w grupie jako jej członek,
a także kierować pracami niewielkiego zespołu, widzi
potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

39

kształcenie na odległość

6

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyﬁkacja hormonów; drogi regulacji endo-, para-, i autokrynowej; molekularny
mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i funkcja
receptorów; działanie genomowe i pozagenomowe steroidów; drogi przenoszenia
sygnału w komórce;

W1, U1, K1

2.

Centralny poziom regulacji hormonalnej; oś hormonalna podwzgórze-przysadka
mózgowa-gruczoł dokrewny; dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne;

W1, U1, K1

3.

Funkcje i patoﬁzjologia gruczołów dokrewnych: szyszynka, tarczyca, przytarczyce,
trzustka, nadnercza i gonady, biosynteza hormonów steroidowych; funkcje
hormonów
tkankowych - komórki endokrynne przewodu pokarmowego i nerek, regulacja
hormonalna odpowiedzi na stres

W1, U1, K1

4.

Treści merytoryczne ćwiczeń: Topograﬁa gruczołów dokrewnych; odczyn
przystosowawczy ustroju; insulina i adrenalina a stężenia glukozy we krwi; cykl
płciowy szczura - techniki barwienia rozmazów; hormony tarczycy i związki
wolotwórcze a zużycie tlenu u szczura; endokrynologia ciąży; hormony
gonadotropowe a zmiany narządów rozrodczych niedojrzałych samców szczura;
oksytocyna a wyrzut mleka u szczura; technika superowulacji; hormony a
ubarwienie
skóry żaby; regulacja hormonalna wybranych narządów dokrewnych niższych
kręgowców; melatonina a rozród zwierząt sezonowych; wybrane techniki
badawcze
w endokrynologii.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

egzamin pisemny w formie testowej z opanowanej wiedzy. Konieczność
uzyskania ponad 60% prawidłowych odpowiedzi

ćwiczenia

zaliczenie

pytania i dyskusja, dopuszczenie do egzaminu po pozytywnym zaliczeniu
czterech sprawdzianów na ćwiczeniach. Możliwość dwu
usprawiedliwionych nieobecności

kształcenie na odległość

zaliczenie

pytania i dyskusja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metodologia nauk przyrodniczych - Filozoﬁa przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696bc906.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość podstaw metodologii i umiejętność stosowania jej we własnej pracy badawczej oraz umiejętność
samodzielnego poszerzania wiedzy metodologicznej.

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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podstawy ﬁlozoﬁi przyrody oraz metodologii nauk
przyrodniczych. Uczestnicy poznają podstawowe
pojęcia takie jak: przyczynowość, losowość,
synchronia, indukcja oraz koncepcje metodologiczne
Arystotelesa, Carnapa, Poppera, Lakatosa, Kuhna,
Feyerabenda. Także najnowsze zagadnienia związane
z problematyką korelacji i przyczynowości.

W1

NBI_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

NBI_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę przedmiotową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego poszerzania wiedzy dotyczącej ﬁlozoﬁi
przyrody imetodologii

K1

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02, egzamin pisemny,
NBI_K1_K05
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

podstawy ﬁlozoﬁi przyrody i metodologii

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia zaliczane na podstawie kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Genetyka człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696bea7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem obecnego kursu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu genetyki człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe zjawiska i procesy
genetyczne,

NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne
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W2

zna podstawowe zasady stosowania inżynierii
genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii
i możliwości ich praktycznego wykorzystania, zna
podstawy terapii genowej

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

wyjaśnia mechanizmy molekularne szlaków
metabolicznych

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W09

zaliczenie pisemne

W4

zna podstawowe mechanizmy molekularne
przekazywania informacji genetycznej, regulacji
ekspresji genów

NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień
genetycznych w języku polskim i angielskim

NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ komunikować się z innymi biologami
posługując się poprawnie językiem biologicznym
w zakresie genetyki

NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

U3

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji
mających odniesienie do nauk biologicznych,
w szczególności dotyczących człowieka

NBI_K1_U06, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne

NBI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy etyczne
związane z wykonywaniem zawodu

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.

Główne kierunki zainteresowań genetyki człowieka

W1, W4, U1, K1

2.

Historia odkrycia i budowa genomu ludzkiego, rola i rodzaje polimorﬁzmów
genetycznych

W3, W4, U2, K1

3.

kierunki genetyki medycznej- genetyka chorób nowotworowych, chorób
neurodegeneracyjnych, wady metaboliczne, genetyka transplantacji, terapia
chorób dziedzicznych, poradnictwo genetyczne

W2, W3, W4, U2, U3, K1

Sylabusy
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4.

kierunki genetyki sądowej- ustalanie pokrewieństwa, identyﬁkacja osobników na
podstawie materiału biologicznego, badanie układów grup krwi, badanie sekwencji W4, U2, U3, K1
mini i mikrosatelitarnych

5.

cytogenetyka - badanie kariotypu ludzkiego, mutacje chromosomowe, aberracje
chromosomowe strukturowe, zmiany liczby chromosomów

W1, W4, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie 60% dobrych odpowiedzi zaliczenia testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia.
Zaliczenie przedmiotu Genetyka.

Sylabusy
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Białka adhezyjne - struktura i funkcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696c0b0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie budowy i funkcji białek adhezyjnych (integryn, kadheryn, selektyn i należących do nadrodziny
immunoglobulin).

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 wiedzę z zakresu znajomości struktury
i funkcji białek adhezyjnych (integryn kadheryn,
selektyn oraz białek należących do nadrodziny
immunuglobulin) oraz zna funkcje pełnione przez te
białka w stanach ﬁzjologicznych. Przewiduje i rozumie
związek pomiędzy zaburzeniami funkcji białek
adhezyjnych a stanami patologicznymi. Student śledzi
literaturę przedmiotową i wskazuje najnowsze kierunki
badań.

NBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student ma świadomość złożoności zjawisk
biologicznych, w tym procesów związanych
z oddziaływaniami między komórkami oraz komórkami
i macierzą pozakomórkową dla prawidłowego
funkcjonowania organizmów oraz konsekwencji ich
zaburzeń. Student posługuje się specjalistyczna
terminologią związaną z tematem kursu, w tym takimi
pojęciami jak adhezja, migracja, inwazja komórek,
metastaza, przejście epitelialno-mezenchymalne,
potraﬁ korzystać z uznanych źródeł informacji
naukowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania
wiedzy kierunkowej w związku ze stałym wzrostem
informacji dotyczących białek adhezyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

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.

Budowa i funkcje kadheryn, integryn, selektyn, białek należących do nadrodziny
immunoglobulin. Ich udział w embriogenezie, organogenezie, zmianach
nowotworowych, zapaleniu. Budowa macierzy zewnątrzkomórkowej,
oddziaływania z komórkami. Metody badań zjawisk adhezji, migracji i inwazji
komórek.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
- forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru - warunki zaliczenia:
uzyskanie min. 60% punktów z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych dotyczących udziału w zajęciach

Sylabusy
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Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696a3c3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z problemami dotyczącymi wpływu zanieczyszczenia środowiska o aktywności hormonalnej
na zdrowie 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 rozumie pojęcie "endocrine disruptors", zna
występowanie, sposób wchłaniania, akumulacji,
wydalania i mechanizm działania miedzy innymi:
dioksyn, polichlorowanych bifenyli (PCBs),
pestycydów, polibromowanych dibenzoeterów
(PBDEs), perﬂuorooktanów i innych hormonalnie
czynnych związków występujących w środowisku.
Student charakteryzuje skutki zdrowotne po narażeniu
na hormonalnie czynne związki i wiąże je z chorobami
cywilizacyjnymi takimi jak otyłość czy bezpłodność.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W17,
NBI_K1_W18

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U07, NBI_K1_U12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukać, przedstawić i powiązać
wpływ wybranych związków hormonalnie czynnych
z zaburzeniami rozrodu mężczyzn i kobiet, działaniem
kancerogennycm, neurotoksycznym,
immunotoksycznym i teratogennym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień przez
prowadzącego: Wprowadzeniu deﬁnicji "endocrine disruptors". Charakterystyce
wybranych związków o środowiskowych o aktywności hormonalnej, między
innymi: dioksyny, polichlorowanych bifenyli (PCBs), pestycydów,
polibromowanych dibenzoeterów (PBDEs), bisfenoli, perﬂuorooktanyów, ftalanów,
ﬁtoestrogenów. Opisie działania tych związków ze szczególnym uwzględnieniem
toksyczności rozwojowej, zaburzeń rozrodu mężczyzn i kobiet, działania
kancerogennego, neurotoksycznego, immunotoksycznego. Przedstawieniem
molekularnego mechanizmu ich działania. Przedstawieniu przez studenta
najnowszych badań powiązanych z omawianymi tematami z charakterystyką
wybranego związku wraz z mechanizmem jego działania.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym

seminarium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie 2 prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w seminariach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Anatomia człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696c2a1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw budowy anatomicznej człowieka

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 budowę i funkcje ﬁzjologiczne
narządów i układów u człowieka

NBI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

173 / 242

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ uczyć się samodzielnie w sposób
ukierunkowany

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

NBI_K1_U13

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do sprawdzianu

3

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

ogólna budowa organizmu człowieka i reguły opisu: płaszczyzny, symetria,
asymetria, topograﬁa narządów

W1, U1

2.

Budowa połączeń kości. Połączenia kości szkieletu osiowego. Szczegółowa
charakterystyka wybranych stawów: ramiennego, łokciowego, biodrowego,
kolanowego.

W1, U1

3.

Układ mięśniowy

W1, U1

4.

Układ pokarmowy

W1, U1

5.

Układ oddechowy

W1, U1

6.

Układ krwionośny

W1, U1

7.

Układ moczowy

W1, U1

8.

Narządy rozrodcze

W1, U1

9.

układ nerwowy

W1, U1

10.

Narządy zmysłów

W1, U1

11.

Gruczoły dokrewne

W1, U1

Sylabusy
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12.

budowa kręgosłupa

W1, U1

13.

budowa czaszki

W1, U1

14.

układ nerwowy obwodowy człowieka

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru. Do uzyskania oceny
dostatecznej konieczne jest udzielenie prawidłowej
odpowiedzi na 60% pytań.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

kolokwium zaliczeniowe. Ocena z ćwiczeń wlicza się do
oceny końcowej.

Sylabusy
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Fizjologia szyszynki kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696c5216.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przesledzenie ewolucji poglądów dotyczących budowy i funkcji szyszynki w różnych grupach systematycznych
kregowców.

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

k_W01 : interpretacja złożoności procesów
biologicznych (ewolucyjnych) oraz podejscie
interdyscyplinarne w ich rozwiązywaniu.
K_W04:rozpoznaje problemy badawcze z pogranicza
nauk biologicznych.

NBI_K1_W10,
NBI_K1_W12,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W17

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U03: posługuje się specjalistyczną terminologią
w zakresie nauk biologicznych
i medycznych,K_U08:konfrontuje krytycznie informacje NBI_K1_U10
z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych
źródeł.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

k_K02:rozumie koniecznośc stałego uczenia się K_K09:
ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji
naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego
wnioskowania

NBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Rys historyczny badań nad szyszynką kręgowców z zakresu jej budowy i funkcji

W1, U1

2.

analiza ewolucji pinealocytów od bezpośredniej światłoczułości do funkcji
wyłącznie endokrynnych

W1, U1

3.

synteza i metabolizm melatoniny oraz typy oraz budowa receptorów
melatoninowych

W1, U1

4.

wpływ melatoniny na rozród zwierząt fotoperiodycznych, mechanizmy jej działania
W1, U1
na poziomie osi HPG

5.

udział melatoniny w synchronizacji pracy zegara biologicznego z podstawami jej
praktycznego stosowania w desynchronizacji rytmów (jet lag)

W1, U1

6.

wpływ melatoniny na układ immunologiczny

W1, U1

7.

potencjalne zastosowanie melatoniny w onkologii a zwłaszcza w terapii raka sutka

W1, U1, K1

Sylabusy
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krytycyzm oraz ograniczenia terapii melatoninowej z uwzględnieniem
przeciwskazań w jej stosowaniu

8.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 60% z testu jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z ﬁzjologii zwierząt

Sylabusy
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Genetyczne podłoże chorób układu nerwowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.5ca75696c7b7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem obecnego kursu jest uświadomienie studentom że wiele chorób układu nerwowego ma swoje podłoże
w zmianach zachodzących na poziomie DNA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

i deﬁniuje i opisuje zasady dziedziczenia chorób
układu nerwowego

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

rozpoznaje zaburzenia genetyczne prowadzące
do uszkodzeń układu nerwowego

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

student zna molekularne podstawy najczęściej
spotykanych chorób układu nerwowego.

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

: czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu
zagadnień genetycznych w języku polskim
i angielskim

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06, NBI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

komunikować się z innymi biologami posługując sie
poprawnie językiem biologicznym w zakresie genetyki
w odniesieniu do chorób układu nerwowego

NBI_K1_U05, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji
mających odniesienie do nauk biologicznych,
w szczególności dotyczących człowieka

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy etyczne
związane z wykonywaniem zawodu.

NBI_K1_K04

K2

wykazuje odpowiedzialność i ma świadomość skutków
podejmowanych decyzji.

NBI_K1_K03, NBI_K1_K04, zaliczenie pisemne,
NBI_K1_K05
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Choroby metaboliczne prowadzące do uszkodzenia układu nerwowego Lizosomalne choroby spichrzeniowe (charakterystyka i podział chorób
lizosomalnych, omówienie problemu spichrzenia), mukopolisacharydozy,
sﬁngolipidozy, ganglizydozy, mukolipidozy, cerebrolipofuscynozy neuronalne.

W1, W2, W3, U2, K1

Sylabusy
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2.

Choroby układu nerwowego związane z mutacjami typu zmiany liczby powtórzeń
sekwencji trójnukleotydowych (charakterystyka mutacji dynamicznych).

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Choroby układu nerwowego spowodowane zaburzeniami napraw DNA. Choroby
neurozwyrodnieniowe o podłożu genetycznym.

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

4.

Choroby prionowe (ogólna chrakterystka prionów i choroby prionowej, priony a
genetyka).

W2, U1, U3, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne Uzyskanie 60% dobrych odpowiedzi zaliczenia testu końcowego

konwersatorium

prezentacja

przedstawienie 1 prezentacji multimedialnej oraz uczestnictwo we
wszystkich zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczczenie kursu Genetyka Ogólna

Sylabusy
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Nowoczesne techniki badawcze in vitro w poszukiwaniu innowacyjnych
terapii schorzeń OUN
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1280.604baea93ab94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 24, wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami badawczymi stosowanymi w badaniach skriningowych in
vitro, w poszukiwaniu kandydatów na leki z obszaru schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.

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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aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw
farmakologii molekularnej w zakresie niezbędnym
do przyswojenia podstaw projektowania i rozwoju leku
oraz charakteryzuje najważniejsze techniki badawcze
stosowane w badaniach przedklinicznych in vitro

NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

U1

umie ocenić i porównać aktywność farmakologiczną
testowanych związków na podstawie wartości
deskryptorów ważniejszych testów farmakologii
molekularnej

NBI_K1_U09

egzamin pisemny, raport

U2

potraﬁ dopasować technikę badawczą i rodzaj testu
do określonego panelu badań w kontekście schorzenia
OUN

NBI_K1_U10

egzamin pisemny, raport

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

24

wykład

6

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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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Podstawowe zagadnienia związane z molekularnym podłożem chorób OUN oraz
mechanizmami działania leków psychotropowych
Podstawowe pojęcia z zakresu metod skringowych in vitro (krzywe stężenieodpowiedź i IC50, stałe dysocjacji (Kd) a stałe inhibicji (Ki); efektywność a
wiązanie: EC50; agoniści i częściowi agoniści, antagoniści; aktywność
konstytutywna i odwrotni agoniści; modulacja allosteryczna; rezerwa
receptorowa)
Podstawowe różnice między testem biochemicznym a komórkowym
Podstawy systemów skriningowych i metod detekcji

1.

W1, U1, U2

Podstawy systemów badań radioreceptorowych
Najważniejsze kierunki rozwoju skriningu in vitro z wykorzystaniem różnych metod
detekcji: ﬂuorescencji (polaryzacja ﬂuorescencyjna (FP), metody oparte na
transferze energii ﬂuorescencji (FRET), metody oparte na zależnym od czasu
transferze energii ﬂuorescencji (TR-FRET); testy luminiscencji (AlphaScreen™);
test ﬂuorescencyjnej detekcji strumienia wapnia
Podstawy teoretyczne: testu genu reporterowego, systemów kinetycznego
pomiaru ﬂuorescencji, systemu testów nieznakowanych (tzw. label-free assay
systems)

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

raport

Obowiązkowa obecność na zajęciach. W trakcie ćwiczeń na bieżąco
sprawdzane będą umiejętności praktyczne i poprawność wykonywanych
procedur. Zaliczenie ćwiczenia odbędzie się na podstawie prawidłowo
napisanego sprawozdania

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie 60% z pozytywnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne - brak

Sylabusy
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Ewolucjonizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.5ca75696cde7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy niezbędnej dla zrozumienia mechanizmów ewolucyjnych leżących u podstaw
różnorodności organizmów i ich właściwości. Student poznaje rolę procesów ewolucyjnych w kształtowaniu
funkcjonalności i złożoności (bądź ich uproszczeniu) organizmów żywych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe mechanizmy ewolucji

NBI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

student rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych
w rozwoju ﬁlogenetycznym układu nerwowego

NBI_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł

NBI_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student uczy się samodzielnie w sposób
ukierunkowany; potraﬁ planować swoją edukację

NBI_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie
i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych

NBI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego, opartego na podstawach empirycznych,
interpretowania zjawisk i procesów biologicznych

NBI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Darwinowska teoria ewolucji organizmów, podstawy współczesnej teorii ewolucji.

W1, W2, U1, U2

2.

Zmienność dziedziczna jako podstawa procesu ewolucji. Źródła zmienności,
zmienność niedziedziczna. Zmienność ciągła i polimorﬁzm genetyczny.
Mechanizmy utrzymujące i redukujące zmienność genetyczną w populacjach.

W1, W2, U1, U2

3.

Procesy w populacjach, reguła Hardy’ego i Weinberga, modele selekcji naturalnej.

W1, W2, U1, U2

4.

Losowe zmiany genetyczne. Neutralna teoria ewolucji Kimury i zmienność na
poziomie molekularnym, zegary molekularne.

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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5.

Powstawanie barier rozrodczych i nowych gatunków (specjacja).

W1, W2, U1, U2

6.

Adaptacje jako wynik działania selekcji, wyjaśnienia funkcjonalne, modele
optymalizacyjne i ograniczenia.

W1, W2, U1, U2

7.

Selekcja płciowa i jej konsekwencje, konﬂikty ewolucyjne.

W1, W2, U1, U2

8.

Ewolucja zmysłów i zachowań socjalnych. Ewolucja układu nerwowego u
kręgowców: teoria i badania empiryczne.

W1, W2, U1, U2

9.

Konwersatoria: Podstawowe mechanizmy ewolucji: wybrane przykłady z literatury.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Konwersatoria: Selekcja naturalna i mutacja – symulacje komputerowe.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Konwersatoria: Sztuczna selekcja.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Konwersatoria: Genetyczna teoria selekcji naturalnej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Konwersatoria: Symulacja dryfu genetycznego w dużych i małych populacjach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Konwersatoria: Przykłady adaptacji u człowieka w oparciu o najnowszą literaturę
światową.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Warunkiem dopuszczenie do
egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz obecność na wszystkich
wykładach. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów z egzaminu, złożonego z pytań testowych i/lub opisowych.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

Warunkami zaliczenia są (1) obecność na wszystkich zajęciach
(konwersatoriach) oraz (2) zaliczenie kolokwiów cząstkowych i kolokwium
zaliczenie na ocenę
końcowego w formie pisemnej. Próg punktowy dla oceny pozytywnej
wynosi 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe wiadomosci z genetyki ogólnej

Sylabusy
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Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.5ca75696cfe44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z obecnie stosowanymi zwierzęcymi modelami chorób neurodegeneracyjnych

C2

Zrozumienie specyﬁki pracy ze zwierzętami

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 neuropatologiczne i neuropsychologiczne podłoże
zaburzeń funkcji mózgu oraz możliwości ich terapii,
zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego
z innymi układami organizmu, rozumie możliwości
i ograniczenia zastosowania eksperymentu
w badaniach psychoﬁzjologicznych
i neuropsychologicznych na ludziach, zna zasady
planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik
badawczych z zakresu neurobiologii

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08

egzamin pisemny

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U12

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową
z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku
angielskim, wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji
informacji z literatury naukowej, internetu
a szczególnie dostępnej w masowych mediach,
wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych
sądów na podstawie danych pochodzących z różnych
źródeł

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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. Neuropatologia wprowadzenie.
2. Rola komórek glejowych w chorobach neurodegeneracyjnych .
3. Eksperymentalne modele chorób neurodegeneracyjnych. Cech dobrego
modelu, zwierzęta.
4. Uszkodzenia rdzenia kręgowego jako przykład najczęściej spotykanych urazów
kondycyjnych.
5. Mechaniczne i traumatyczne uszkodzenie mózgu.
6. Niedotlenienie.
7. Niedokrwienie.
8. Choroby o podłożu immunologicznym (EAE).
9. Choroba Alzhaimera.
10. Choroba Parkinsona.
11. Epilepsja.
12. Inne defekty neurologiczne (ALS, MSA, FXS, SMA).
13. Zastosowanie najnowszych wyników badań otrzymanych przy użyciu modeli
zwierzęcych w medyczne i farmakologii.

1.

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Opanowanie materiału przedstawianego w czasie wykładów i
konwersatoriów

konwersatorium

zaliczenie ustne

Czynne uczestnictwo w zajęciach, połączone z moderacją wybranych
bloków tematycznych

Sylabusy
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Wprowadzenie do neuroobrazowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.5ca75696d22e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 16, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw ﬁzycznych obrazowania MRI.

C2

Poznanie metodologii badań neuroobrazowych.

C3

Opanowanie podstaw analizy danych fMRI za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

C4

Poznanie podstaw techniki EEG oraz pomiarów aktywności układu autonomicznego.

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 na temat zasad pomiaru
wybranych technik neuroobrazowania.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W19,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

W2

student posiada wiedzę na temat zasad pomiaru
wybranych parametrów aktywności układu
autonomicznego.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W19,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

W3

student posiada wiedzę na temat zasad pomiaru
elektroencefalograﬁcznego.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W19,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii
badań neuroobrazowych.

NBI_K1_W07,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W19,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

student posiada wiedzę na temat podstaw analizy
danych fMRI.

NBI_K1_W07,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W19,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

W4

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić samodzielnie analizę danych z prostego NBI_K1_U08,
badania wykonanego z użyciem techniki fMRI.
NBI_K1_U09, NBI_K1_U11

projekt

U2

przygotować raport z eksperymentu wykonanego
z użyciem techniki fMRI.

projekt

U3

przygotować krótki projekt eksperymentu wykonanego
NBI_K1_U08,
z wybraną techniką neuroobrazowania (lub
NBI_K1_U09, NBI_K1_U11
psychoﬁzjologiczną).

NBI_K1_U08,
NBI_K1_U09, NBI_K1_U11

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania złożoności mechanizmów neuronalnych
leżących u podstaw zjawisk i procesów umysłowych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K05

egzamin pisemny,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

16

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
46

ECTS
1.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze techniki obrazowania.

W1, U3, K1

2.

Zasady funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, wybrane schematy
eksperymentalne.

W1, W4, U3, K1

3.

Zasady analizy danych funkcjonalnych MRI.

W1, W4, W5, U3, K1

4.

Podstawowe pojęcia psychoﬁzjologii. Zagadnienia pomiaru w psychoﬁzjologii.

W2, U3, K1

5.

Pomiar zmiennych autonomicznych.

W2, U3, K1

6.

Elektroencefalograﬁa - wprowadzenie.

W3, U3, K1

7.

Elektroencefalograﬁa - potencjały wywołane.

W3, U3, K1

8.

Ćwiczenia z samodzielnej analizy danych fMRI.

W4, W5, U1, U2, K1

9.

Zasady pomiaru wybranych parametrów aktywności układu autonomicznego.

W2, U3, K1

10.

Zasady pomiaru elektroencefalograﬁcznego.

W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia: 50% + 1.

ćwiczenia

projekt, raport

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie raportu z
samodzielnej analizy danych fMRI.

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna – semestr I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.5ca75696d598e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie wiedzy z wybranego działu neurobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania
z literatury naukowej. W przypadku wybory pracy licencjackiej doświadczalnej; poznanie wybranej techniki
laboratoryjnej

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 znaczenie badań empirycznych
w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych
z różnorakimi czynnościami mózgu, ma wiedzę
w zakresie podstawowych narzędzi i technik
stosowanych w badaniach neurobiologicznych,
rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii
a możliwościami ich wykorzystania w praktyce, zna
i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii
w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty
naukowe w języku angielskim, wykazuje krytycyzm
w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu
i masowych mediów, mającej odniesienie
do neurobiologii.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

zaliczenie

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się elektronicznymi bazami danych,
zawierającymi literaturę naukową, wykazuje
umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł, umie
przygotować w języku polskim i języku angielskim
dobrze udokumentowane opracowanie problemów
z zakresu neurobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia priorytetów służących realizacji określonych
zadań, do prawidłowego identyﬁkowania
NBI_K1_K01, NBI_K1_K03,
i rozstrzygania dylematów etycznych związanych
NBI_K1_K04, NBI_K1_K05, zaliczenie
z wykonywaniem zawodu, takich jak zasadność
NBI_K1_K07, NBI_K1_K08
wykonywania doświadczeń na zwierzętach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Pod kierunkiem opiekuna pracy licencjackiej student przygotowuje materiały i
plan opracowania wybranego tematu z zakresu neurobiologii.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konsultacje

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na podstawie aktywności studenta, opiekun pracy dyplomowej zalicza
przedmiot.
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Genetyka molekularna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.5ca75696da04b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z molekularną organizacją materiału genetycznego (sekwencje kodujące, niekodujące,
regulatorowe i ich funkcje)

C2

zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami takich procesów jak: replikacja, transkrypcja i translacja oraz
mechanizmami regulującymi te procesy

C3

zapoznanie studentów z funkcją RNA (kodującego jak i niekodujących, funkcjonalnych cząsteczek RNA)

C4

zapoznanie studentów z metodami badania genomów i transkryptomów

C5

zapoznanie studentów z mechanizmami powstawania chorób dziedzicznych

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:
molekularną organizację materiału genetycznego pro
i eukariontów, molekularne podstawy takich procesów
jak: replikacja, transkrypcja i translacja; molekularne
mechanizmy kontroli tych procesów, funkcję RNA
(kodującego jak i niekodujących, funkcjonalnych
cząsteczek RNA), metody badania ekspresji genów
w tym analizy transkryptomów oraz analizy genomów,
rozumie przyczyny powstawania chorób genetycznych

W1

NBI_K1_W01

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

organizacja genomów, różnice w organizacji i kodzie genetycznym pro- i
eukariontów, replikacja (różnice w replikacji u prokariota i eukariota na poziomie
molekularnym, różnice w budowie enzymów), metody badania genomów,
sekwencjonowanie, sekwencjonowanie nowej generacji, transkrypcja, regulacja
transkrypcji, metody badania transkrypcji, molekularne mechanizmy ekspresji
genów, niekodujące RNA, molekularne mechanizmy biosyntezy białek,
modyﬁkacje potranslacyjne białek, mutacje w tym mutacje dynamiczne i ich
konsekwencje w chorobach neurodegeneracyjnych

W1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 50 % punktów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagania wstępne - zaliczenie kursu WBNZ-475 Genetyka lub podobnego obejmującego zagadnienia genetyki ogólnej

Sylabusy
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Drosophila jako model w badaniach neurobiologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1100.620facc370627.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania owadów jako organizmów modelowych
w badaniach neurobiologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

200 / 242

W1

Student zna zalety wykorzystania owadów jako
zwierząt modelowych, zna mechanizm tworzenia
organizmów transgenicznych, zna mechanizm
systemu UAS-Gal4 z uwzględnieniem jego modyﬁkacji,
potraﬁ rozpisać krzyżówki genetyczne
z uwzględnieniem zastosowania balancerów, zna
podstawy optogenetyki

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W04,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22,
NBI_K1_W23

zaliczenie

NBI_K1_U04,
NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06, NBI_K1_U08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozróżnić fenotypowe markery
genetyczne, potraﬁ przygotować krzyżówki różnych
szczepów, potraﬁ przygotować preparaty z mózgu
owadów, przeprowadza podstawowe eksperymenty
z wykorzystaniem optogenetyki, potraﬁ wykorzystać
testy behawioralne na owadach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w grupie, planować
i wykonywać proste projekty badawcze

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
zaliczenie
NBI_K1_K03, NBI_K1_K06

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie zadań problemowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

wykonanie ćwiczeń

15

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.

Ćwiczenia: rozpoznawanie płci, rozróżnianie fenotypowych markerów,
przygotowanie krzyżówek, testy behawioralne, metody znakowania komórek z
wykorzystaniem systemu GAL4/UAS, elementy optogenetyki

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach
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Neurotoksykologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75696e86c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z ogólna problematyką neurotoksykologii, klasyﬁkacją trucizn oraz mechanizmem ich
działania toksycznego.

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 i rozumie pojęcia toksykologia
i neurotoksykologia. Student wymienia
i charakteryzuje związki toksyczne wpływające
na układ nerwowy, między innymi metale,
rozpuszczalniki, toksyny roślinne i zwierzęce,
substancje uzależniające, pestycydy, środowiskowe
związki o aktywności hormonalnej. Umie przypisać ich
działaniu zespół specyﬁcznych objawów klinicznych
(toksydrom).

NBI_K1_W13,
NBI_K1_W17,
NBI_K1_W18

egzamin pisemny

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukać, przedstawić i powiązać
wpływ wybranych związków toksycznych
z zaburzeniami neurotoksycznymi.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

seminarium

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.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu przez prowadzącego
następujących zagadnień oraz przygotowaniu przez studenta krótkiej wypowiedzi
związanej z omawianym tematem. Toksykologia jako dyscyplina naukowa.
Neurotoksykologia jako subdyscyplina toksykologii. Wprowadzenie podstawowych
terminów stosowanych w toksykologii. Charakterystyka neurotoksycznego
działania metali, rozpuszczalników, toksyn roślinnych i zwierzęcych, środków
odurzających, trwałych zanieczyszczeń ograniczonych środowiska (POPs).
Powiązanie zespołów specyﬁcznych objawów klinicznych (toksydromów) z
działaniem opisywanych toksyn. Zastosowanie hodowli tkanek w badaniach
neurotoksycznego działania czynników środowiskowych.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego.

seminarium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Neurofarmakologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75696ea96d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu neurofarmakologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy neurofarmakologii

NBI_K1_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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zastosować odpowiednie substancje chemiczne (leki)
by uzyskać określony efekt farmakologiczny

U1

NBI_K1_U06

egzamin pisemny

NBI_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
zrozumienia podstaw działania edno- i egzo-gennych
substancji na uklad nerwowy

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

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.

Student zna i rozumie mechanizmy działania leków układu nerwowego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest
aktywne uczestnictwo w zajęciach. Egzamin końcowy ma postać testu
wielokrotnego wyboru lub ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy

207 / 242

Neurobiologia rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75696ecece.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym
i molekularnym.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów determinacji i różnicowania komórkowego leżących u podłoża
rozwoju układu nerwowego.

C3

Przybliżenie studentom metodyki stosowanej w neurobiologii rozwoju.

C4

Przedstawienie narzędzi i technik stosowanych w neurobiologii rozwoju na przykładach wybranych
eksperymentów badawczych.

C5

Uświadomienie słuchaczom roli organizmów modelowych w badaniach z zakresu neurobiologii rozwoju.

C6

Wskazanie źródeł informacji naukowej, w tym przydatnych platform e-learningowych.

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 determinacji i różnicowania komórek
nerwowych tj. mechanizmy rozwoju układu
nerwowego na poziomie komórkowym
i molekularnym, na modelach kręgowców
i bezkręgowców.

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W08,
NBI_K1_W12,
NBI_K1_W13,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

egzamin pisemny

W2

student zna podstawowe narzędzia i techniki
stosowane w badaniach nad rozwojem układu
nerwowego.

NBI_K1_W21

egzamin pisemny

W3

student rozumie rolę badań empirycznych
w wyjaśnianiu podłoża neurobiologii rozwoju.

NBI_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zilustrować działanie mechanizmów rozwoju układu
nerwowego konkretnymi przykładami
eksperymentalnymi.

NBI_K1_U06,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

egzamin pisemny

U2

student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł.

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

egzamin pisemny

U3

samodzielnie, w sposób ukierunkowany, korzystać
z naukowej literatury polskiej i anglojęzycznej
dotyczącej neurobiologii rozwoju oraz zasobów
platform e-learningiwych.

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U13

egzamin pisemny

U4

podać przykłady metod badawczych
wykorzystywanych w badaniach nad rozwojem układu
nerwowego.

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów
zachodzących podczas rozwoju układu nerwowego
w oparciu o dane naukowe.

NBI_K1_K05

egzamin pisemny

K2

ciągłego aktualizowania i wzbogacania swojej wiedzy
kierunkowej .

NBI_K1_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

9

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

2

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.

Rozwój układu nerwowego w aspekcie ewolucyjnym. Rola parzydełkowców.

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

2.

Podstawowe pojęcia z biologii rozwoju. Znaczenie regulacji ekspresji genów w
rozwoju układu nerwowego.

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

3.

Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyﬁkacja komórek
nerwowych na tle embriogenezy - cz.1

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

4.

Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyﬁkacja komórek
nerwowych na tle embriogenezy - cz.2

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

5.

Gradienty morfogenów. Powstawanie przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi
neuralnej.

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

6.

Proliferacja, determinacja i różnicowanie regionalne. Neurogeneza i glejogeneza.

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

7.

Analiza linii komórkowych. Migracja neuronalna. Komórki grzebieni nerwowych.

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

8.

Dalsze etapy rozwoju układu nerwowego: rozrost wypustek i aktywność stożków
wzrostu komórek nerwowych.

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

9.

Odnajdywanie drogi do miejsc docelowych przez wzrastające aksony cz.1.
Hipoteza powinowactwa chemicznego, matrycy chemiczno-mechanicznej i
gradientu topograﬁcznego.

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

10.

Odnajdywanie drogi do miejsc docelowych przez wzrastające aksony cz.2. Drogi
wzrokowe, mapy topograﬁczne.

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

11.

Synaptogeneza cz.1.

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

12.

Synaptogeneza cz.2. Etapy powstawania synapsy nerwowo-mięśniowej.

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

13.

Plastyczność rozwojowa.

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

14.

Wpływ czynników wzrostu (neurotroﬁn) na rozwój układu nerwowego cz.1.

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

15.

Wpływ neurotroﬁn na przeżywalność neuronów cz.2. Zaprogramowana śmierć
komórkowa (apoptoza) w rozwoju układu nerwowego. Końcowy etap rozwoju weryﬁkacja powstałych struktur nerwowych.

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

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie i uzyskanie min. 60%
punktów. Forma pytań zróżnicowana: a) pytania testowe, b) pytania
wymagające krótkiej odpowiedzi c) pytanie wymagające wstawienia
jednego lub kilku słów (tzw. dziurawce) d) pytanie opisowe wymagające
dłuższej odpowiedzi (do 400 słów). Sposób oceny: 60% - 3.0 70% - 3.5
75% - 4.0 85% - 4.5 90% - 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw z zakresu biologii komórki oraz budowy i funkcjonowania układu nerwowego.

Sylabusy
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Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75696ef6c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi m.in. do: identyﬁkacji, izolacji, hodowli
in vitro (hodowle: 2D, 3D, hodowle dynamiczne), różnicowania i modyﬁkacji genetycznych komórek
neuronalnych.

C2

Zapoznanie studenta z możliwościami inżynierii tkankowej (hodowle autologicznych komórek) w zakresie
medycyny regeneracyjnej oraz technik stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych wywołanych
w odpowiedzi na stres biotyczny i zagrożenia cywilizacyjne, w tym rosnące zagrożenia ze strony zanieczyszczenia
środowiska związkami z grupy EDCs.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

212 / 242

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna metody i etyczne aspekty izolacji
i hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych

NBI_K1_W01,
NBI_K1_W03

prezentacja

W2

student zna zasady planowania badań
z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej
i tkankowej

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21

prezentacja

W3

student zna zasady pracy w pracowni in vitro, w tym
zasady BHP i ergonomii pracy

NBI_K1_W23

raport

U1

student umie samodzielnie opracować protokół
badawczy i na jego podstawie przeprowadza
eksperyment z zakresu hodowli in vitro dotyczący
wybranego zagadnienia

NBI_K1_U05, NBI_K1_U08

raport

U2

przygotować prosty projekt badawczy
z wykorzystaniem technik hodowli in vitro

NBI_K1_U02, NBI_K1_U04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość potrzeby stałego
dokształcania się i podnoszenia umiejętności
zawodowych

NBI_K1_K01

raport, prezentacja

K2

wykorzystać wiedzę z oryginalnych publikacji
naukowych do przygotowania własnego protokołu
postępowania badawczego

NBI_K1_K05

raport, prezentacja

K3

student jest odpowiedzialny za powierzony zakres
prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie
pracować zespołowo

NBI_K1_K06

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

konwersatorium

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: technik izolacji i hodowli
komórek neuronalnych in vitro, metod uzyskiwania neuronów z ASCs, z łatwo
dostępnych komórek somatycznych (m.in. przeprogramowanie pośrednie,
przeprogramowanie bezpośrednie - transdyferencjacja); zastosowania hodowli in
vitro autologicznych komórek nerwowych, w tym: NSCs w badaniach naukowych
oraz w medycynie regeneracyjnej, iPSCs w badaniach neurotoksyczności
rozwojowej.

W1, W2, K1, K2

2.

Ćwiczenia obejmują m.in.: przygotowywanie pożywek hodowlanych; mechaniczną
oraz enzymatyczną izolację komórek neuronalnych; prowadzenie hodowli
komórek neuronalnych, w tym hodowli: jednowarstwowych oraz na nośnikach, w
postaci skrawków, sferoidów i agregatów, hodowli przestrzennych 2D i 3D;
enkapsulację komórek neuronalnych w celu późniejszego wykorzystania ich do
przeszczepów; testy oceny żywotności, proliferacji i różnicowania/dojrzewania
komórek neuronalnych w hodowli.

W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

raport

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane: umiejętności praktyczne i
poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie każdego ćwiczenia
odbędzie się na podstawie prawidłowo napisanego raportu.

konwersatorium

prezentacja

W trakcie konwersatoriów - postępy studentów będą oceniane na bieżąco
na podstawie zaangażowania w przebieg merytorycznej dyskusji oraz
wygłoszonej prezentacji przygotowanej w oparciu o najnowsze publikacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Absolwent na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75696f1eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do zaplanowania ścieżki kariery

C2

Przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych

C3

Sprostanie oczekiwaniom rynku pracy

C4

Ćwiczenie umiejętności społecznych w grupie

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

możliwe ścieżki zawodowe absolwenta neurobiologii

NBI_K1_W22,
NBI_K1_W25

projekt, prezentacja

W2

student wymienia przykładowe instytucje rynku pracy,
w których może podjąć zatrudnienie po ukończeniu
studiów

NBI_K1_W22,
NBI_K1_W25

projekt, prezentacja

W3

student zna wybrane możliwości/sposoby
poszukiwania pracy; wymienia instytucje, w których
może uzyskać pomoc podczas poszukiwania
zatrudnienia.

NBI_K1_W22,
NBI_K1_W25

projekt, prezentacja

W4

student zna rodzaje oraz zasady pisania dokumentów
aplikacyjnych.

NBI_K1_W22,
NBI_K1_W25

projekt, prezentacja

W5

student zna kompetencje społeczne
potrzebne/wymagane na rynku pracy; wie, jak może je
rozwijać.

NBI_K1_W22,
NBI_K1_W25

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować możliwe ścieżki własnego rozwoju
zawodowego.

NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

projekt, prezentacja

U2

znajdować informacje na temat rynku pracy i oceniać
swoje możliwości zatrudnienia

NBI_K1_U06,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U13

projekt, prezentacja

U3

rozróżniać formy umów związanych z zatrudnieniem.

NBI_K1_U10

projekt, prezentacja

U4

prezentować swoją wiedzę i kompetencje podczas
rozmowy kwaliﬁkacyjnej.

NBI_K1_U10,
NBI_K1_U12, NBI_K1_U13

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego planowania własnego rozwoju
zawodowego.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K03,
projekt, prezentacja
NBI_K1_K07, NBI_K1_K08

K2

rozwijania umiejętności interpersonalnych.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
projekt, prezentacja
NBI_K1_K03, NBI_K1_K08

K3

podejmowania pracy zespołowej.

NBI_K1_K02, NBI_K1_K03,
projekt, prezentacja
NBI_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Filozoﬁa planowana kariery zawodowej. Nawyki dobrego planowania kariery. Testy
W1, W5, U1, U2, K1, K2,
osobowościowe – autodiagnoza, kwestionariusz „Moja rola w grupie”.
K3
Kompetencje społeczne: podstawowe zasady autoprezentacji, komunikacja
interpersonalna, praca w zespole.

2.

Studenckie praktyki zawodowe a planowanie kariery. „Pierwsza praca”, staże
absolwenckie. Przegląd rynku pracy w Małopolsce, Polsce, Europie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Sposoby efektywnego poszukiwania pracy: Internet, Biura Karier, praktyki
studenckie, wolontariat, portale społecznościowe, znajomi, czasopisma branżowe,
Biura Pośrednictwa Pracy, Agencje Doradztwa Personalnego, Urzędy Pracy.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Proces rekrutacji: rodzaje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
kwaliﬁkacyjnej, typy i przebieg, najczęściej zadawane pytania.

W4, W5, U4, K1, K2, K3

5.

Podstawy prawa pracy: m.in. rodzaje umów, możliwości zatrudnienia.

W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

Zaliczenie na podstawie obecności (wymagane 100%
obecności/wskazane możliwości odrobienia zajęć), pozytywna ocena
projekt, prezentacja
zadań wykonywanych podczas realizacji projektu, aktywny udział w
dyskusjach.

Sylabusy
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca756970038b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna problemy, jakimi współcześnie zajmuje się
neurobiologia oraz dowiaduje się, jaki jest aktualny
stan wiedzy naukowej na dany temat.

NBI_K1_W07,
NBI_K1_W08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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- samodzielnie przygotować i poprawnie przedstawić
wystąpienie ustne w języku polskim, dotyczące
zagadnień z zakresu neurobiologii, - korzystać z,
zawartej w bazach czasopism naukowych, aktualnej
literatury z zakresu neurobiologii, - krytycznie odnieść
się do informacji zawartych w z literaturze naukowej
oraz współczesnych formach przekazu informacji
(internet, media), - formułować sądy na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł.

U1

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07, NBI_K1_U12

prezentacja

NBI_K1_K01, NBI_K1_K07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych
nauk przyrodniczych.

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Wiedza na temat problemów, jakimi współcześnie zajmuje się neurobiologia oraz
aktualny stan wiedzy naukowej na dany temat.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest wygłoszenie dwóch
referatów oraz czynny udział w dyskusji.
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Pracownia specjalizacyjna – semestr II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75697029ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z wybranego działu neurobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania
z literatury naukowej.

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 znaczenie badań empirycznych
w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych
z różnorakimi czynnościami mózgu, ma wiedzę
w zakresie podstawowych narzędzi i technik
stosowanych w badaniach neurobiologicznych,
rozumie związki pomiędzy osiągnięciami neurobiologii
a możliwościami ich wykorzystania w praktyce, zna
i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii
w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty
naukowe w języku angielskim, wykazuje krytycyzm
w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu
i masowych mediów, mającej odniesienie
do neurobiologii.

NBI_K1_W08,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22

zaliczenie

NBI_K1_U05,
NBI_K1_U06,
NBI_K1_U07,
NBI_K1_U10, NBI_K1_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się elektronicznymi bazami danych,
zawierającymi literaturę naukową, wykazuje
umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł, umie
przygotować w języku polskim i języku angielskim
dobrze udokumentowane opracowanie problemów
z zakresu neurobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia priorytetów służących realizacji określonych
zadań, do prawidłowego identyﬁkowania
NBI_K1_K01, NBI_K1_K03,
i rozstrzygania dylematów etycznych związanych
NBI_K1_K04, NBI_K1_K05, zaliczenie
z wykonywaniem zawodu, takich jak zasadność
NBI_K1_K07, NBI_K1_K08
wykonywania doświadczeń na zwierzętach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Pod kierunkiem opiekuna student przygotowuje pracę licencjacką z zakresu
neurobiologii.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konsultacje

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej. Pracę licencjacką oceniają
dwie osoby: opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku, gdy opiekunem
pracy jest osoba spoza Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ,
recenzentem musi być pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zoologii
i Badań Biomedycznych UJ.
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Neuroendokrynologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca756970570d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, ćwiczenia: 15, konwersatorium: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia roli i mechanizmów
funkcjonowania układu neuroendokrynnego kręgowców

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 związki układu nerwowego z układem
endokrynnym, rozumie rolę neurohormonów i skutki
ich działania, zna drogi regulacji hormonalnej
w centralnych piętrach regulacyjnych i na obwodzie
(K_W17)

NBI_K1_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student dokonuje pomiarów oraz ocenia wiarygodność
podstawowych wielkości ﬁzycznych i chemicznych
(K_U01)

NBI_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

student stosuje podstawowe techniki badawcze
z zakresu cytologii i histologii (K_U02)

NBI_K1_U02

zaliczenie pisemne

U3

student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii
w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie
teksty naukowe w języku angielskim (K_U05)

NBI_K1_U05

prezentacja

U4

student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu
informacji z literatury przedmiotu, internetu i środków
masowego przekazu, mającej odniesienie
do neuroendokrynologii (K_U06)

NBI_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U5

posługiwać się elektronicznymi bazami danych,
zawierającymi literaturę naukową (K_U07)

NBI_K1_U07

prezentacja

U6

student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł (K_U10)

NBI_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student widzi potrzebę pogłębiania wiedzy
kierunkowej (K_K01)

NBI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

współdziałać i pracować w grupie (K_K02)

NBI_K1_K02

prezentacja

K3

student potraﬁ interpretować zjawiska i procesy
neuroendokrynne na podstawie badań
doświadczalnych (K_K05)

NBI_K1_K05

zaliczenie pisemne

K4

student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych (K_K06)

NBI_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K5

student widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy
kierunkowej (K_K07)

NBI_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

ćwiczenia

15

konwersatorium

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

Przygotowanie do sprawdzianów

12

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.

Rola hormonów i neurohormonów, ich biosynteza i kontrola wydzielania;
molekularne podstawy działania hormonów białkowych i steroidowych; budowa i
funkcja receptorów, drogi przenoszenia sygnału w komórce; układ podwzgórzowoprzysadkowy, regulacja hormonalna i neurohormonalna odpowiedzi na stres;
neurohormonalna regulacja pobierania pokarmu i homeostazy energetycznej
organizmu; neuroendokrynna kontrola rozrodu; układ neuroendokrynny a rytmika
okołodobowa; hormonalna kontrola rozwoju i funkcjonowania mózgu.

W1, U3, U4, U6, K1, K5

2.

Wybór zagadnień z neuroendokrynologii w oparciu o najnowszą literaturę
naukową.

U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K5

3.

Izolacja i analiza histologiczna głównych gruczołów dokrewnych; analiza
neuroendokrynnej i metabolicznej kontroli funkcji gruczołów dokrewnych: badanie
mechanizmów neuroendokrynnej regulacji sezonowości rozrodu i dojrzewania
płciowego.

W1, U1, U2, U6, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie konwersatoriów i ćwiczeń;
Warunki zaliczenia modułu: uzyskanie powyżej 50% punktów z egzaminu
(egzamin pisemny; czas trwania 1,5 godziny; test wyboru, pytania
problemowe, analiza schematu)

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwiów
pisemnych

konwersatorium

prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji z zakresu
przedstawionych treści modułu w oparciu o literaturę naukową, udział w
dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w ćwiczeniach i konwersatoriach jest obowiązkowy. Możliwa jedna nieobecność.

Sylabusy
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Analiza instrumentalna komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca756970b1f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania wybranych metod biologii molekularnej i komórkowej
do analizy strukturalnej i funkcjonalnej komórek i tkanek.

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

procedury związane z preparatyką materiału
biologicznego oraz jego przygotowaniem
do obrazowania w mikroskopach świetlnych. Zna
możliwości zastosowania wybranych technik
badawczych biologii molekularnej i komórkowej
do analizy komórek i tkanek.

NBI_K1_W03,
NBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

możliwości zastosowania programów
morfometrycznych do analizy obrazu
mikroskopowego. Zna zasady przygotowania pracy
badawczej.

NBI_K1_W05,
NBI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
biologicznym. Potraﬁ eliminować ryzyko związane
z obsługą stosowanej aparatury badawczej.

NBI_K1_W12

zaliczenie

U1

posługiwać się mikroskopem ﬂuorescencyjnym w celu
zobrazowania struktury materiału biologicznego.
Posługuje się programem Image J do analizy obrazów
mikroskopowych.

NBI_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przygotować sprawozdanie z ćwiczeń w formie pracy
badawczej zawierającej wstęp, materiał i metody oraz
omówienie wyników i wnioski.

NBI_K1_U07, NBI_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

pozyskiwać informacje ze źródeł naukowych
na podstawie przeglądu naukowych baz danych np.
PubMed.

NBI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

NBI_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie przygotowującej preparaty
biologiczne, a także kierowania pracami niewielkiego
zespołu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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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Organizacja ćwiczeń. Omówienie zasad BHP obowiązujących na ćwiczeniach
podczas pracy z materiałem biologicznym oraz stosowaną aparaturą naukową i
sprzętem laboratoryjnym. Przeprowadzenie szkolenia uczestników zajęć w
zakresie podejmowania działań proﬁlaktycznych zmniejszających ryzyko
wystąpienia potencjalnego zagrożenia podczas zajęć.

1.

W3

Wstęp do mikroskopii jasnego pola.
W ramach ćwiczeń planowana jest obserwacja izolowanych komórek przy pomocy
mikroskopu jasnego i ciemnego pola oraz metodą mikroskopii kontrastowofazowej. Wykonywanie zdjęć mikroskopowych z kalibracją powiększeń.
Jakościowa analiza komórek metodą mikroskopii ﬂuorescencyjnej. Analiza błony
komórkowej. Znakowanie ﬂuorescencyjne jąder komórkowych, mitochondriów i
lipidów.
Ilościowa analiza błony wewnętrznej mitochondrialnej mięśni szkieletowych
obejmująca: naukę mrożenia wycinków tkankowych, wykonywanie skrawków
mrożeniowych, ﬂuorescencyjne kontrastowanie błony wewnętrznej
mitochondrialnej, otrzymywanie obrazów preparatów barwionych ﬂuorescencyjnie
oraz ich ilościowa analiza przy pomocy programu Image J.

2.

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

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia dotyczące szczepów transgenicznych
Drosophila melanogaster oraz systemu Gal4/UAS służącego do badania
funkcjonalnej ekspresji genów w komórkach zwierzęcych. Omówione zostaną
techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych, zasady projektowania
starterów do reakcji PCR oraz metoda Western blot.
Celem ćwiczeń jest zbadanie różnic pomiędzy szczepem dzikim a szczepem X
Drosophila melanogaster, który prawdopodobnie posiada zmiany
neurodegeneracyjne.
3.

W części praktycznej przewidziane są następujące zadania badawcze: 1)
Zastosowanie testów behawioralnych do oceny aktywności lokomotorycznej
owadów oraz testów pamięci i czołgania. 2) Izolacja DNA i RNA z badanych
szczepów oraz analiza genetyczna metodą PCR, qPCR i elektroforezy DNA. 3)
Otrzymywanie i analiza ilościowa białka, metoda dot blot, barwienie białek
odczynnikiem Ponceau S. 4) Charakterystyka morfologiczna połączeń nerwowomięśniowych larw z zastosowaniem barwienia immunoﬂuorescencyjnego oraz
mikroskopu ﬂuorescencyjnego i specjalistycznego oprogramowania. 5)
Podsumowanie zajęć, opracowanie wyników doświadczalnych i prezentacja
raportów z badań.
Na zajęciach zostaną przedstawione możliwości zastosowania niektórych narzędzi
i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach modelowych nad
mechanizmem regeneracji endometrium macicy ssaków. Omówione zostaną
sposoby badania tempa migracji komórek w hodowli in vitro przy pomocy testu
gojenia rany (wound healing assay or scratch assay) oraz metody stosowane do
analizy migracji, inwazji i chemotaksji komórek w komorze Boydena.

4.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zaplanowanych
doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportów w
formie zwięzłej pracy badawczej. Ocenie będzie również
podlegać umiejętność posługiwania się różnymi typami
mikroskopów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Zalecane jest zaliczenie kursu Podstawy mikroskopowania WBNZ-214, który umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności
w zakresie prawidłowej obsługi mikroskopu optycznego oraz podstawowych technik obrazowania. Ukończenie tego kursu
zapewnia odpowiednie przygotowanie do zajęć laboratoryjnych w ramach Analizy instrumentalnej komórki jak również do
innych specjalistycznych kursów wykorzystujących techniki mikroskopii świetlnej.
Planowane są zajęcia stacjonarne oraz w określonych przypadkach zdalne na platformie MS Teams.

Sylabusy
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Fizjologiczne techniki badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca756970e50d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 36

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z technikami i metodami badawczymi stosowanymi w ﬁzjologii zwierząt i człowieka, a także
z rozwiązywaniem problemów badawczych, pojawiających się przy ich zastosowaniu.

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

NBI_K1_W09,
- Student zna różnorodne techniki, metody i narzędzia
NBI_K1_W11,
stosowane w badaniach ﬁzjologicznych; - Student
NBI_K1_W13,
posługuje się terminologią właściwą dla danej techniki;
NBI_K1_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Student przeprowadza analizy z użyciem technik
stosowanych w badaniach ﬁzjologicznych (m. in.
oznaczania poziomu hormonów, badania aktywności
tkanki nerwowej, badania zmysłów, stosowane
w badaniach między innymi układu krwiotwórczego
i rozrodczego); - Student obsługuje sprzęt
laboratoryjny niezbędny do wykonania badań
ﬁzjologicznych; - Student potraﬁ: - dokumentować,
analizować, interpretować i krytycznie ocenić
uzyskane wyniki; - sporządzić raport
z przeprowadzonego ćwiczenia..

NBI_K1_U02, NBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

NBI_K1_K05, NBI_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- Student zna zasady pracy w laboratorium,
bezpiecznego wykonywania doświadczeń, w tym
zasady BHP i ergonomii pracy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

36

przygotowanie do zajęć

4

przygotowanie raportu

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

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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Tematyka ćwiczeń obejmuje praktyczną naukę technik i metod stosowanych w
wyszczególnionych działach ﬁzjologii zwierząt i człowieka, między innymi:
- metody oznaczania poziomu hormonów;
- techniki preparacji tkanki mózgowej i rejestracji neuronalnej aktywności
elektroﬁzjologicznej in vivo i in vitro;
1.

- metody badania zmysłów;

W1, U1, K1

- techniki stosowane w badaniach układu krwiotwórczego i rozrodczego;
- metody diagnostyki cytologicznej, w tym analizy różnicowania i starzenia się
komórek;
- techniki rozdziału komórek, izolacji DNA z tkanek zwierzęcych i badania ekspresji
genów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i
znajomość poznawanych technik badawczych oraz po każdym ćwiczeniu
na podstawie przedstawionego pisemnego raportu. Za każdy raport
zaliczenie na ocenę przyznawane jest maksymalnie 10 punktów. W celu zaliczenia
przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 51% z maksymalnej
liczby punktów przyznawanej za raporty. Dopuszczalna jest jedna
nieobecność na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych, obowiązkowa obecność na ćwiczeniach

Sylabusy
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Planowanie badań i analiza ich wyników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca75697115a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia opisanych w następnych punktach

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 podstawy metodologii
empirycznych nauk przyrodniczych (problem
badawczy, hipoteza, falsyﬁkacja); • rozumie
na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne
Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji
i analizy regresji, zna podstawowe układy
eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny),
rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy)
występujących w układach
eksperymentalnych/quasieksperymentalnych; • zna
zasady przygotowania typowego wniosku
o sﬁnansowanie projektu badawczego w obszarze
badań podstawowych (takie jak w NCN).

NBI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

NBI_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

NBI_K1_K02, NBI_K1_K05

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ przygotować opis prostego projektu
badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach
o ﬁnansowanie projektów badawczych NCN); • dla
podanego problemu badawczego potraﬁ zaplanować
eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych
spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;
• potraﬁ przedstawić model statystyczny (w postaci
Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów
czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych
kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla
prostych układów modelu "mieszanego"
(zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz
wykonać odpowiednie analizy przy pomocy
ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;
• potraﬁ przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz
statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz
prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków
multimedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student potraﬁ współpracować z innymi studentami
przy projektowaniu badań, analizie danych
i opracowaniu raportów; • akceptuje konieczność
rygorystycznego przestrzegania wymogów
metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników
badań empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

12

przygotowanie projektu

12

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Zakres treści wykładów:
• elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza
naukowa, falsyﬁkacja, statystyka matematyczna jako narzędzie testowania
hipotez);
• elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku
uczonych i ﬁnansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów
badawczych);
• repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym
(podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele
ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy
a priori i a posteriori);
• zaawansowane metody statystyczne: złożone układy ANOVA, obejmujące
kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi
oraz czynników ustalonych i losowych; regresja wielokrotna i metoda
najmniejszych kwadratów; ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji,
Ogólny Model Liniowy; analiza kowariancji.

W1, U1

2.

Tematy ćwiczeń:
• Praca nad projektami "zadanymi":
- analiza błędów metodologicznych w przykładowych badaniach;
- znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów
eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań
między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika
błędu dla testowania hipotez;
- planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy
określonych ograniczeniach logistycznych.
• Praca nad projektami "własnymi":
- struktura typowych wniosków o sﬁnansowanie projektów badawczych (na
W1, U1, K1
przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z
badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach);
- prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości
naukowej i poprawności metodologicznej;
- zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sﬁnansowanie projektów
badawczych, ich prezentacja i krytyka;
- wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań
(wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu
- przygotowanie raportu z wirtualnych badań w formie zgodnej z wymaganiami dla
manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych oraz ustna
prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Test zaliczeniowy (pisemny) polega na zaplanowaniu badań dla
zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach
logistycznych oraz zaplanowaniu adekwatnych analiz
statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na teście
zaliczeniowym ≥50% punktów.

projekt, raport,
prezentacja

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest: - wykonanie
indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego
wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu
badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego
eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat; aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań
(wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie
raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań; • Nie jest
wystawiana osobna ocena z ćwiczeń, ale wymagane jest
przedstawienie ﬁnalnej wersji projektu zespołowego i raportu na
zadowalającym poziomie (zaliczone/nie zaliczone).

Wymagania wstępne i dodatkowe
• znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (takim jak wymagany na studiach magisterskich
na kierunku biologia); • umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Licencjacki projekt badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca7569717dbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
zajęcia laboratoryjne: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Realizacja badań, które stanowić będą podstawę doświadczalnej 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

metody doświadczalne mające zastosowanie
w badaniach z zakresu neurobiologii; problemy
związane z przeprowadzaniem i analiza badań
z zakresu neurobiologii; podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

NBI_K1_W07,
NBI_K1_W21,
NBI_K1_W22,
NBI_K1_W23

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonywać samodzielnie lub w zespole proste zadania
badawcze z zakresu neurobiologii pod kierunkiem
NBI_K1_U08, NBI_K1_U09
opiekuna; posługiwać się podstawowymi metodami
statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu
uzyskanych przez siebie wyników doświadczeń.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzeżenia potrzeby uczenia się przez całe życie
i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych; współdziałania i pracowania
w grupie; określenia priorytetów służących realizacji
określonych zadań z zakresu neurobiologii;
identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów etycznych
związanych z wykonywaniem doświadczeń z zakresu
neurobiologii; stosowania i upowszechniania zasady
ścisłego, opartego na podstawach empirycznych,
interpretowania zjawisk i procesów związanych
z neurobiologią; odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych; wykazywania potrzeby stałego
aktualizowania wiedzy z zakresu neurobiologii.

NBI_K1_K01, NBI_K1_K02,
NBI_K1_K03, NBI_K1_K04,
zaliczenie
NBI_K1_K05, NBI_K1_K06,
NBI_K1_K07

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

Forma aktywności studenta
zajęcia laboratoryjne

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

W ramach kursu student wykonuje pracę doświadczalną z zakresu neurobiologii,
pod opieką wybranego przez siebie opiekuna pracy, zgodną ze specjalizacją
opiekuna. Uzyskane wyniki badań są podstawą doświadczalnej pracy licencjackiej.

W1, U1, K1

Sylabusy

238 / 242

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
zajęcia laboratoryjne

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja badań, stanowiących podstawę doświadczalnej pracy
licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Motywacja do uczestniczenia w badaniach neurobiologicznych prowadzonych w zespole opiekuna pracy licencjackiej.

Sylabusy
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Komputerowa analiza obrazu mikroskopowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.1200.5ca756971c633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

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
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z metodami przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody tworzenia i analizy obrazów cyfrowych,
uzyskanych przy pomocy różnych typów mikroskopów

NBI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przetwarzać i analizować obrazy przy pomocy
programu ImageJ

NBI_K1_U01,
NBI_K1_U02, NBI_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób , potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać
wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności,
postaw i działań , konsekwentnie stosuje
i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych
empirycznych interpretowania zjawisk i procesów
biologicznych w pracy badawczej i działaniach
praktycznych ; ma nawyk korzystania z uznanych
źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się
zasadami krytycznego wnioskowania przy
rozstrzyganiu problemów praktycznych

NBI_K1_K01, NBI_K1_K03,
zaliczenie na ocenę
NBI_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

rozwiązywanie zadań problemowych

40

przygotowanie do ćwiczeń

35

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. Obrazy cyfrowe - rodzaje.
2. Przekształcenia bezkontekstowe (jasność, kontrast, funkcja gamma). Operacje
arytmetyczne na obrazach.
3. Przekształcenia kontekstowe: konwolucje i ﬁltry nieliniowe.
4. Szybka transformacja Fouriera.
5. Segmentacja obrazów: binaryzacja, metoda k-średnich, dekonwolucja barwna.
6. Przetwarzanie i ﬁltrowanie obrazów binarnych. Operacje logiczne na obrazach.
W1, U1, K1

1.
7. Zliczanie obiektów. Pomiar optycznej gęstości. Triangulacja Delaunaya i
tesselacja Voronoia.
8. Stosy obrazów. Wizualizacja 3D.
9. Analiza morfologii komórek: analiza Sholla, analiza fraktalna, metody oparte na
koncepcji otoczenia wypukłego.
W ramach ćwiczeń studenci powinni praktycznie opanować metody przetwarzania
i analizy obrazu. Wykorzystywany program: ImageJ. Analizowane obrazy: głównie
zdjęcia komórek nerwowych i glejowych, uzyskane przy pomocy różnych typów
mikroskopów (optyczny, elektronowy transmisyjny, konfokalny)

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

sprawozdania z ćwiczeń przedstawiających wyniki pracy nad
przetwarzaniem, binaryzacją i analizą morfologiczną obrazów cyfrowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

neurobiologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki biologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Neurobiologia (ang. neuroscience), jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako
nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach ﬁzjologicznych jak i patologicznych. W związku
z tym, neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i ﬁzjologią oraz psychologią i elementami nauk
medycznych. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i
pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania
człowieka. Neurobiologia, jako unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, istnieje od 2008 roku. Jednostką,
prowadzącą studia na kierunku neurobiologia, jest Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych. Program studiów Neurobiologia
opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu
struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez
pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoﬁcznego a także Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii,
Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum. Programem studiów o zbliżonych efektach uczenia na Wydziale Biologii jest
kierunek Biologia. W stosunku do tego programu, na kierunku Neurobiologia kładzie się szczególnie duży nacisk na
przekazanie wiedzy dotyczącej struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i
zwierząt, zarówno w warunkach ﬁzjologicznych jak i patologicznych. Pominięte są natomiast zagadnienia z zakresu botaniki
oraz biologii środowiskowej. W programie kierunku Neurobiologia znajdują się ponadto kursy z zakresu psychologii i
elementy nauk medycznych (farmakologia).

Koncepcja kształcenia
Program kierunku Neurobiologia, który powstał jako kierunek unikatowy na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, obecnie
Wydziale Biologii, w pełni wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz realizuje cele strategiczne uczelni. Misją UJ
jest wytyczanie nowych kierunków 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
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humanistyczną i odpowiedzialność za działanie. Neurobiologia to atrakcyjny kierunek studiów, dzięki którem studenci mają
możliwość poznania tajemnic mózgu i kreatywnej realizacji swoich planów edukacyjnych i badawczych.

Cele kształcenia
Absolwent studiów II stopnia na kierunku neurobiologia wykazuje się:
1. wiedzą ogólną z dziedziny nauk przyrodniczych oraz wiedzą szczegółową z zakresu neurobiologii
2. zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania do opisu zjawisk z zakresu neurobiologii
3. zdolnością samodzielnego zdobywania wiedzy z zasobów literaturowych
4. zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia na poziomie III stopnia
5. znajomością języka angielskiego na poziomie B2+

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Posiadana wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy naukowo-badawczej lub dydaktycznej w
zakresie neurobiologii w instytucjach akademickich i naukowych placówkach badawczych oraz laboratoriach medycznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Współczesne, rozwinięte społeczeństwa borykają się z szerokim spektrum chorób, które bezpośrednio dotyczą układu
nerwowego. Należą do nich między innymi choroby neurodegeneracyjne, depresja czy wzmożona podatność na uzależnienia.
Częstość występowania chorób neurodegeneracyjnych wzrasta, częściowo z powodu przedłużenia czasu życia i zjawiska
zwanego starzeniem się społeczeństw. Obecnie nie ma lekarstwa na choróby neurodegeneracyjne, a leczenie depresji i
innych zaburzeń nie jest w pełni skuteczne. Co ważne, koszty leczenia chorób układu nerwowego co roku pochłaniają setki
miliardów dolarów. Jedynym sposobem by wdrożyć skuteczne terapie jest poznanie mechanizmów tych schorzeń, co
umożliwia między innymi edukacja na kierunku Neurobiologia. Również przeciwdziałanie pandemii otyłości, czy zwiększaniu
się liczby uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wymaga edukacji przyszłych neuronaukowców i neurobiologów, co
zapewnia kierunek Neurobiologia. Osobną społeczną potrzebą, na jaką odpowiada kształcenie na kierunku Neurobiologia,
jest wykształcenie specjalistów w nowopowstających czy rozwijających się dziedzinach i zawodach, takich jak
neuromarketing czy neuroarchitektura.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Tematyka badawcza Wydziału Biologii obejmuje wiele zagadnień, wśród których dla kierunku Neurobiologia najważniejsze to:
• Neuronalny mechanizm zegara biologicznego ssaków i bezkręgowców.
• Wpływ układów niespecyﬁcznych, w tym unerwienia oreksynergicznego i relaksynergicznego mózgowia na ośrodki
mózgowia związane z pobieraniem pokarmu, rytmika okołodobowa i odpowiedzią na stres.
• Anatomiczne i funkcjonalne powiązania struktur zegara biologicznego z układem wzrokowym.
• Wpływ stresu na przekaźnictwo synaptyczne i plastyczność synaptyczną w strukturach kresomózgowia.
• Reakcja komórek tkanki nerwowej na uszkodzenie mózgu.
• Geneza zjawisk epileptycznych wywołana zaburzeniami neurogenezy oraz uszkodzeniem mózgu w różnych stadiach
rozwoju.
• Zaangażowanie metali śladowych w procesie epileptogenezy.
• Wpływ leków immunosupresyjnych i neuroprotekcyjnych na reaktywne zachowanie komórek i genezę zjawisk
epileptycznych w uszkodzonym mózgu.
• Wykorzystanie metod analizy obrazu mikroskopowego do badania rozwoju komórek tkanki nerwowej oraz ich zachowania
w stanach patologicznych.
• Wpływ aktywności ruchowej po uszkodzeniu mózgu na skłonność do napadów epileptycznych.
• Regulacja wytwarzania tlenku azotu w mózgu uszkodzonym i endotoksemicznym.
• Mechanizmy neuroplastyczności

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kierunek studiów Neurobiologia mając charakter interdyscyplinarny, opiera się na podstawowych oraz specjalistycznych
przedmiotach biologicznych ale ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na
Wydziale Biologii. Jednocześnie zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału
Filozoﬁcznego UJ a także Wydziału Biotechnologii UJ i Collegium Medicum UJ, łącznie uwzględniając wszystkie aspekty funkcji
układu nerwowego, z psychicznymi włącznie. We wszystkich wspomnianych jednostkach, wiodące kierunki badań naukowych
pokrywają sie z prowadzonymi przez pracowników naukowych tych jednostek, zajęciami dydaktycznymi na kierunku
Neurobiologia.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zaplecze dydaktyczne Wydziału tworzą liczne sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. Do
dyspozycji studentów i doktorantów jest 7 pracowni komputerowych, ponad 40 specjalistycznych pracowni rozmieszczonych
w instytutach m. in. (pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej proszkowej, pracownia spektroskopii absorpcyjnej w
podczerwieni, pracownia mikroskopii elektronowej skaningowej z emisją polową i mikroanalizy, pracownia mikroskopii
optycznej, pracownia bioróżnorodności, pracownia morfometrii, pracownia behawioralna, pracownia biochemicznoimmunologiczna, pracownia elektroﬁzjologii, pracownia elektroforezy, pracownia patch-clamp, pracownia behawioralnoakustyczna, pracownia bentologiczna, pracownia mikroskopowa, pracownia protozoologiczna).
W kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym znajduje się bogaty księgozbiór nauk przyrodniczych i dostępna jest
bezprzewodowa sieć internetowa.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów neurobiologii opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych,
ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje
również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoﬁcznego a także Wydziału
Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

96

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

4

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: 1316

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

NBI_K2_W01

Absolwent zna i rozumie neurobiologiczne podłoże funkcji poznawczych mózgu i
emocji

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie neuropatologiczne i neuropsychologiczne podłoże zaburzeń
funkcji mózgu oraz możliwości ich terapii

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W03

Absolwent zna i rozumie molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi
układami organizmu

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w
badaniach psychoﬁzjologicznych i neuropsychologicznych na ludziach

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i
procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych

P7U_W

NBI_K2_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcia, narzędzia i metody z zakresu neuroinformatyki

P7U_W

NBI_K2_W08

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody modelowania procesów zachodzących
w sieciach nerwowych i rozumie potrzeby ich stosowania

P7U_W, P7S_WG

NBI_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i
technik badawczych z zakresu neurobiologii

P7S_WG

NBI_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zasady ﬁnansowania projektów badawczych i aplikacyjnych
w zakresie neurobiologii

P7S_WK

NBI_K2_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w
laboratorium

P7S_WK

NBI_K2_W12

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu neurobiologii

P7S_WK

NBI_K2_W13

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

NBI_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować zaawansowane techniki mikroskopowe w badaniach z
dziedziny neurobiologii

P7S_UW

NBI_K2_U02

Absolwent potraﬁ stosować techniki biologii molekularnej w badaniach z dziedziny
neurobiologii

P7S_UW

NBI_K2_U03

Absolwent potraﬁ biegle wykorzystywać aktualną literaturę naukową z zakresu
neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim

NBI_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykazywać krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury
naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach

NBI_K2_U05

Absolwent potraﬁ zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego

NBI_K2_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się zaawansowanymi metodami matematycznymi i
statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do problemów z
zakresu neurobiologii

Umiejętności

Efekty uczenia się

P7S_UW, P7S_UK

P7U_U
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Kod

Treść

PRK

NBI_K2_U07

Absolwent potraﬁ zbierać i interpretować dane empiryczne oraz na tej podstawie
formułuje odpowiednie wnioski

P7S_UW

NBI_K2_U08

Absolwent potraﬁ formułować uzasadnione sądy na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł

P7U_U, P7S_UW

NBI_K2_U09

Absolwent potraﬁ przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac
badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

P7S_UK

NBI_K2_U10

Absolwent potraﬁ napisać doniesienie naukowe w języku polskim i języku obcym na
podstawie własnych prac badawczych

P7S_UK

NBI_K2_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu
neurobiologii

P7S_UK

NBI_K2_U12

Absolwent potraﬁ porozumiewać się w zakresie nauk biologicznych, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK

NBI_K2_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

NBI_K2_K01

Absolwent jest gotów do planować pracę zespołu, w szczególności w zakresie
przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków
zespołu

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

NBI_K2_K02

Absolwent jest gotów do samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie
analizy swoich umiejętności, postaw i działań

P7U_K, P7S_KK

NBI_K2_K03

Absolwent jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za powierzony sprzęt, za pracę
własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych

P7S_KR

NBI_K2_K04

Absolwent jest gotów do kierujowania się zasadami etyki badań naukowych;
wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu

P7S_KR

NBI_K2_K05

Absolwent jest gotów do zrozumienia potrzeby systematycznego zapoznawania się z
czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania
wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej
zastosowań praktycznych

P7S_KK, P7S_KR

NBI_K2_K06

Absolwent jest gotów do wykazania odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy
własnej i innych osób

P7U_K

NBI_K2_K07

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potraﬁ inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

P7S_KK

NBI_K2_K08

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu
kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności
tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne
przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego
zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoﬁcznego,
Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz
Collegium Medicum.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Neurobiologia emocji

30

3,0

egzamin

O

Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych

30

2,0

egzamin

O

Neuroimmunologia

21

2,0

egzamin

O

Wprowadzenie do neuroinformatyki

60

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie I rok

30

2,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna I rok

8

-

zaliczenie

O

Analiza instrumentalna w badaniach neurobiologicznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Projektowanie i realizacja badań naukowych

15

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Current advances in neuroscience

15

-

-

F

Computational neuroscience and neural network

40

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bioetyka

15

2,0

egzamin

F

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

F

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Projektowanie oligonukleotydów stosowanych w bioanalityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical Computing for Biologists – a gentle introduction

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Biological Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Biological Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mechanizmy neuroplastyczności

30

3,0

egzamin

O

Neurobiologia molekularna

45

3,0

egzamin

O

Projektowanie i realizacja badań naukowych

15

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

55

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie I rok

30

2,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna I rok

7

4,0

zaliczenie

O

Komórki glejowe - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

egzamin

O

Asymetria mózgu i lateralizacja

30

3,0

egzamin

F

Developmental biology and ageing

22

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Experimental approaches in neuropathology

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego
ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Current advances in neuroscience

15

3,0

zaliczenie

F

Neuroﬁzjologia eksperymentalna

60

4,0

egzamin

F

Podstawy neurochemii

30

3,0

egzamin

F

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

O

Student realizuje jeden przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

English for Biological Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Biological Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu
kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności
tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne
przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego
zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoﬁcznego,
Wydziału Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz
Collegium Medicum.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Neuroobrazowanie funkcji poznawczych

30

3,0

egzamin

O

Neurobiologia motywacji

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie II rok

30

-

zaliczenie

O

Structure and function of the cerebral cortex

30

3,0

egzamin

O

Projekt badawczy

8

-

-

O

Pracownia specjalizacyjna II rok

5

-

-

O

Computational neuroscience and neural network

40

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroby o podłożu endokrynnym

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców

45

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bioetyka

15

2,0

egzamin

F

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology

30

3,0

zaliczenie

F

Ontogeneza człowieka

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy biologii nowotworów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

7

14,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot
Projekt badawczy

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pracownia specjalizacyjna II rok

5

9,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie II rok

30

4,0

zaliczenie

O

Neurohormony – regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa

39

2,0

egzamin

O

Ewolucja układu nerwowego

30

3,0

egzamin

O

Planowanie kariery zawodowej

12

1,0

zaliczenie

O

Asymetria mózgu i lateralizacja

30

3,0

egzamin

F

Developmental biology and ageing

22

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Experimental approaches in neuropathology

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etologia

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego
ssaków

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Immunobiologia porównawcza

30

2,0

zaliczenie

Regulowana śmierć komórki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue
Regeneration

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Neurobiologia emocji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.5ca7569755a62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu neurobiologii emocji

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

wymienia i charakteryzuje neurobiologiczne teorie
emocji.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U11

egzamin pisemny,
prezentacja

NBI_K2_K05, NBI_K2_K07

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżnia i analizuje neurobiologiczne teorie emocji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ocenia wybrane aspekty neurobiologiczne teorie
emocji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Metodologia Nauki

W1, U1, K1

2.

Z czym mamy do czynienia - przegląd teorii emocji o proweniencji biologicznej lub
ewolucyjnej

W1, U1, K1

3.

Podejście neurobiologiczne - wczesne teorie

W1, U1, K1

4.

Przykłady metod pomiaru zjawiska emocji

W1, U1, K1

5.

Podejście LeDoux

W1, U1, K1

6.

Podejście Pankseppa

W1, U1, K1

7.

Podejście Ekmana

W1, U1, K1

8.

Podejście Rollsa

W1, U1, K1

9.

Podejście Damasio

W1, U1, K1

10.

Emocje Moralne

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Czy emocje są podświadome?

W1, U1, K1

12.

Pamięć emocjonalna

W1, U1, K1

13.

Zaburzenia emocjonalne - kilka przykładów

W1, U1, K1

14.

Embodiment of emotion

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. znajomość języka angielskiego,
2. obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.5ca75697580b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń psychicznych i ich farmakoterapii.

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

- charakteryzuje zaburzenia psychiczne
i neurodegeneracyjne (aspekty neurobiologiczne,
neurochemiczne i na podstawowym poziomie
psychopatologię); - charakteryzuje mechanizmy
związane z patologią i terapią zaburzeń psychicznych;
- wyjaśnia mechanizmy plastyczności mózgu w/w
zaburzeniach

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W07,
NBI_K2_W08,
NBI_K2_W09

egzamin pisemny

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

egzamin pisemny

NBI_K2_K02, NBI_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- korzysta ze źródeł informacji dotyczących zaburzeń
psychicznych i neurodegeneracyjnych (drukowanych
i internetowych) - analizuje i interpretuje wyniki
doniesień naukowych - tworzy krótkie opracowania
wybranych zagadnień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

problem społeczny zaburzeń psychicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Zapoznanie studentów z neurobiologicznymi mechanizmami depresji, lęku i
schizofrenii oraz z problemami diagnostyki i praktycznego stosowania terapii w/w
zaburzeń psychicznych.
Zasadnicze treści przedmiotu: objawy kliniczne i neurobiologia zaburzeń
afektywnych (depresja) i lękowych oraz schizofrenii (zaburzenia
neurodegeneracyjne);
- Stres, depresja, lęk, samobójstwo;
Terapia: mechanizmy działania, współczesne hipotezy;
- Kliniczne zastosowanie oraz problemy terapii;
Metodyka badań przedklinicznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

19 / 159

Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena: min dostateczna z egzaminu testowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza nabyta podczas poprzednich lat studiów.

Sylabusy
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Neuroimmunologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.5ca756975aafc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi poglądami na temat powiązań pomiędzy układami
odpornościowym, nerwowym i hormonalnym ze szczególnym uwzględnieniem immunodulacyjnej roli
neuroprzekaźników i hormonów.

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 anatomiczne i molekularne podstawy
oddziaływań między układami nerwowym,
hormonalnym i odpornościowym. Student zna
i rozumie mechanizmy regulujące zachowania
chorobowe i rozumie powiązania pomiędzy osią stresu
a układem odpornościowym. Rozumie rolę cytokin
i chemokin w rozwoju i funkcjonowaniu układu
nerwowego. Zna immunologiczne podłoże chorób
neurodegeneracyjnych i psychicznych.

NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu
informacji mających odniesienie do nauk o odporności
z literatury naukowej internetu, i dostępnej
w masowych mediach.

NBI_K2_K02, NBI_K2_K05,
egzamin pisemny
NBI_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do egzaminu

27

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Anatomiczne i molekularne podstawy oddziaływań między układami nerwowym,
hormonalnym i odpornościowym. Unerwienie narządów limfatycznych, obecność
receptorów dla neuroprzekaźników i hormonów na leukocytach i receptorów dla
cytokin w układzie neuroendokrynnym, synteza hormonów i neuroprzekaźników
przez leukocyty, transdukcja sygnałów immunologicznych do centralnego
systemu nerwowego.

W1, K1

2.

Zachowania chorobowe (sickness behaviour). Wpływ cytokin na temperaturę
ciała, apetyt, aktywność seksualną i lokomotoryczną, sen i nastrój, adaptacyjne
znaczenie zachowań chorobowych.

W1, K1

3.

Powiązania pomiędzy osią stresu a układem odpornościowym. Wpływ
glikokortykosterdów i katecholamin na układ odpornościowy, infekcja jako
przykład stresu.

W1, K1

4.

Cytokiny typu I i chemokiny jako przykład czynników regulujących funkcjonowanie
układów odpornościowego i neuroendokrynnego (pokrewieństwo leptyny,
hormonu wzrostu, prolaktyny z interleukinami).

W1, K1

Sylabusy
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5.

Zaangażowanie cytokin i chemokin w rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego.

W1, K1

6.

Wpływ hormonów płciowych na odporność. Regulacja odporności w okresie ciąży,
dojrzewania i przekwitania. Starzenie się a odporność – inﬂammaging.

W1, K1

7.

Immunologiczne podłoże chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych
(cytokinowa teoria depresji, czynniki immunologiczne w rozwoju choroby
Parkinsona i Alzheimera).

W1, K1

8.

Rytmiczność i sezonowość zmian w układzie odpornościowym, rola zegara
biologicznego i melatoniny w regulacji reakcji odpornościowych

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (min. 60% prawidłowych
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii lub innego pokrewnego
dotyczącego podstaw immunologii.

Sylabusy
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Wprowadzenie do neuroinformatyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.5ca756975d685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Okres
Semestr 1

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

Zapoznanie studentów z metodami neuroinformatyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna pojęcia, narzędzia i metody z zakresu
neuroinformatyki

NBI_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

posługiwać się językiem R w zakresie podstawowej
i wielowymiarowej statystyki, kontektomiki i metanaliz

NBI_K2_U06, NBI_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych
nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań
praktycznych; potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać
wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności,
postaw i działań , wykazuje odpowiedzialność
za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz
szanuje pracę wykonywaną przez innych

NBI_K2_K02, NBI_K2_K03, egzamin pisemny,
NBI_K2_K07
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Podstawowe pojęcia neuroinformatyki, metody ilościowej neuromorfologii (analiza
fraktalna, analiza Sholla, metody wywodzące się z teorii grafów), narzędzia do
digitalizacji i mierzenia komórek (L-measure), bazaNeuromorpho.org,
konektomika, metody statystyki wielowymiarowej (analiza klastrów, analiza
składowych głównych, skalowanie wielowymiarowe, metanalizy, podstawy języka
R.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zestaw pytań otwartych

ćwiczenia

zaliczenie

sprawozdania z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na ćwiczeniach obecność obowiązkowa

Sylabusy

26 / 159

Seminarium magisterskie I rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.5ca75697609d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest zapoznawanie się studenta/studentki z aktualną literaturą naukową, związaną
ze wstępem do pracy magisterskiej lub jego/jej zainteresowaniami naukowymi oraz przestawianie prezentacji
na ten temat,

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

po ukończeniu seminarium student wykazuje się
znajomością literatury naukowej, związanej
ze wstępem do pracy magisterskiej. Rozumie
znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk
i procesów związanych z różnorakimi czynnościami
mózgu.

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06

prezentacja

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09, NBI_K2_U11

prezentacja

NBI_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową
z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku
angielskim, wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji
informacji z literatury naukowej, internetu
a szczególnie dostępnej w masowych mediach. Potraﬁ
sformułować uzasadnione sądy na podstawie
informacji z różnych źródeł. Potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień
szczegółowych z zakresu planowanej pracy
magisterskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się
z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi,
w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu
pracy magisterskiej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Celem seminarium jest opanowanie przez studentów wiedzy stanowiącej wstęp do
planowanej pracy magisterskiej lub zgodnej z zainteresowaniami naukowymi
studenta. Na seminarium omawiana i dyskutowana jest wybrana przez studentów,
w porozumieniu z opiekunem pracy magisterskiej lub prowadzącym seminarium,
aktualna literatura naukowa, przedstawiana uczestnikom grupy seminaryjnej w
postaci prezentacji multimedialnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzależnione jest od pozytywnej oceny treści i formy prezentacji
referatów oraz od aktywnego udziału w dyskusjach.

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzależnione jest od pozytywnej oceny treści i formy prezentacji
referatów oraz od aktywnego udziału w dyskusjach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna I rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.5ca7569763880.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 8

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką oraz metodyką doświadczalną, niezbędną do wykonania
planowanej pracy magisterskiej. Student zapoznaje się równocześnie z niezbędną literaturą dotyczącą tematu.

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

po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie badań
empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów
związanych z różnorakimi czynnościami mózgu. Zna
i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych.
Zna zasady planowania badań z zastosowaniem
narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii.
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w laboratorium.

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11

zaliczenie

NBI_K2_U03, NBI_K2_U05

zaliczenie

NBI_K2_K03, NBI_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać aktualną literaturę naukową z zakresu
neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim;
zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod
kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazania odpowiedzialności za powierzony sprzęt,
za pracę własną i innych oraz szanuje pracę
wykonywaną przez innych; ma świadomość zagrożeń,
powstających w związku ze stosowaniem technik
badawczych i wykazuje odpowiedzialność
na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
67

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematykę, zakres obowiązkowej literatury oraz zasady pracy w laboratorium
student ustala indywidualnie z opiekunem pracy magisterskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konsultacje

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zadań wskazanych przez opiekuna pracy magisterskiej.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konsultacje

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zadań wskazanych przez opiekuna pracy magisterskiej.
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Analiza instrumentalna w badaniach neurobiologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.5ca7569769ef7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami histologicznymi i molekularnymi
stosowanymi w badaniach neurobiologicznych. Wykrywanie typów komórek w zakresie tkanki nerwowej i ich
obrazowanie, analiza ekspresji genów i białek. Wykorzystanie białka zielonej ﬂuorescencji (GFP) lub LacZ
do znakowania elementów struktury układu nerwowego. Zastosowanie testów behawioralnych do oceny stanu
funkcjonalnego układu nerwowego. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy własnych wyników uzyskanych
przy pomocy poznanych technik badawczych.

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 metodologii nauk przyrodniczych, zna zasady
planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik
badawczych z zakresu neurobiologii, zna podstawowe
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_U01,
NBI_K2_U02,
NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U05,
NBI_K2_U06,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09,
NBI_K2_U10, NBI_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

stosować techniki mikroskopowe w badaniach
z dziedziny neurobiologii, potraﬁ stosować techniki
biologii molekularnej w badaniach z dziedziny
neurobiologii, biegle wykorzystuje aktualną literaturę
naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim
i w języku angielskim, wykazuje krytycyzm w analizie
i selekcji informacji z literatury naukowej, Internetu
a szczególnie dostępnej w masowych mediach, potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod
kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

planować pracę zespołu, w szczególności w zakresie
przydziału obowiązków i zarządzania czasem,
respektując zdanie innych członków zespołu, potraﬁ
być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie
analizy swoich umiejętności, postaw i działań,
wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
za pracę własną i innych oraz szanuje pracę
wykonywaną przez innych

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K03, NBI_K2_K04,
zaliczenie na ocenę
NBI_K2_K05, NBI_K2_K06,
NBI_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

16

przygotowanie raportu

16

zbieranie informacji do zadanej pracy

12

przeprowadzenie badań literaturowych

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

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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W ramach kursu realizowane są praktycznie następujące zagadnienia z
wykorzystaniem modelu Drosophila melanogaster: Zastosowanie metod
immunoﬂuorescencyjnych i histochemicznych do analizy neurodegeneracji
(izolacja mózgu, przygotowanie skrawków mrożeniowych, barwienie);
zastosowanie testów behawioralnych do oceny ogólnego stanu organizmu.
Studenci poznają m.in. warunki hodowli D. melanogaster i zasady zastosowania
systemu GAL4/UAS w celu wyznakowania neuronów dopaminergicznych; znakują
neurony z użyciem X-Gal; dokonują analizy mikroskopowej otrzymanych
preparatów i analizy morfometrycznej uzyskanych obrazów; porównują ekspresję
wybranych genów związanych z rozwojem choroby Parkinsona - studenci
wykorzystują praktycznie techniki PCR i analizy produktów PCR w żelu
agarozowym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach
oraz jedna usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Podstawą zaliczenia
zaliczenie na ocenę są oceny ze sprawozdań cząstkowych i/lub prezentacji multimedialnych
obejmujących wyniki z danego bloku ćwiczeniowego i opracowanych w
formie krótkiego artykułu/prezentacji naukowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca narzędzi badawczych stosowanych w badaniach naukowych, umiejętność samodzielnego
studiowania literatury naukowej polskiej i anglojęzycznej

Sylabusy
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Projektowanie i realizacja badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.5ca756976cc3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyka dotycząca planowania i realizacji badań naukowych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu zaawansowanych analiz statystycznych danych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych badań

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

zasady metodologii statystycznych stosowanych
w naukach przyrodniczych oraz rozumie znaczenie
badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk
biologicznych

NBI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

student wie jak sformułować hipotezy statystyczne
i poprawnie konstruować problem badawczy

NBI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

student zna zasady planowania badań naukowych
i aplikacyjnych oraz ich ﬁnansowania.

NBI_K2_W09,
NBI_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student swobodnie wykorzystuje aktualną literaturę
naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim
i w języku angielskim

NBI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji
z literatury naukowej, internetu a szczególnie
dostępnej w masowych mediach

NBI_K2_U04

projekt

U3

posiada umiejętności planowania i przeprowadzania
zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna
naukowego

NBI_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

posługuje się zaawansowanymi metodami
statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi
adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

NBI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ interpretować dane empiryczne oraz formułuje
odpowiednie wnioski przy wykorzystaniu pakietu
statystycznego STATGRAPHIC CENTURION

NBI_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U6

umie przygotować wniosek o ﬁnansowanie badań
naukowych oraz skutecznie zarządzać projektem
badawczym.

NBI_K2_U07,
NBI_K2_U09, NBI_K2_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać wnioski
na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw
i działań

NBI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się
z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi,
w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

NBI_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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przygotowanie projektu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
3.0

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 możliwości i najpopularniejsze sposoby ﬁnansowania badań naukowych
(m.in. NCN, FNP, Fundusze Europejskie

W3, U1, U6, K1, K2

2.

Zasady i reguły merytorycznego przygotowania aplikacji grantowych

W3, U1, U2, U6, K1, K2

3.

Biblioteki i czasopisma naukowe dostępne przez Internet

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Konstruowanie budżetów i harmonogramów projektów naukowych

W3, U1, U2, U3, U6, K1,
K2

5.

Ewaluacja i rozliczanie projektów naukowych

W3, U6, K1, K2

6.

Komercjalizacja wyników badań oraz zarządzanie swoją własnością intelektualną

W3, U6, K1, K2

7.

Etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez
naukowych, falsyﬁkacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

W1, W2, U3, U4, U5, K1,
K2

8.

Zapoznanie z działaniem programu statystycznego STATGRAPHIC CENTURION,
statystyki podstawowe,graﬁczna prezentacja wyników analiz statystycznych

W1, W2, U4, U5, K1, K2

Sylabusy
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9.

Testy badające rozkład z próby (test Shapiro-Wilk, test Kolmogorova Smirnova,
test Fishera Snedecora, test Levene'a)

W2, W3, U4, U5, K1, K2

10.

Parametryczne metody statystyczne - m.in. testy t studenta, ANOVA, MANOVA,
testy a propri (analiza kontrastów, test Dunnetta) i a posteriori (testy porównań
wielokrotnych)

W1, W2, U1, U2, U4, U5,
K1, K2

11.

Nieparametryczne metody statystyczne (test U Manna-Whitneya, test Kruskala
Wallisa)

W2, W3, U4, U5, K1, K2

12.

Testy dla zmiennych powiązanych (test t- studenta dla zmiennych powiązanych,
ANOVA dla zmiennych powiązanych, test par Wilcoxona, test Friedmana)

W1, W2, U3, U4, U5, K1,
K2

13.

Analiza regresji prosta i wielokrotna

W1, W2, U4, U5, K1, K2

14.

Analiza zmiennych jakościowych (test Chi2, test frakcji)

W1, U5, U6, K1, K2

15.

Wielowymiarowe metody statystyczne (m.in. analiza skupień, ogólny model
liniowy, analiza kowariancji)

W1, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu badawczego (ocena będzie stanowić 50% oceny
końcowej z przedmiotu)

Semestr 2
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Umiejętność wyboru odpowiedniego testu statystycznego do struktury
zaliczenie na ocenę danych i obróbki tych danych przy użyciu programu STATGRAPHIC
CENTURION (ocena będzie stanowić 50% końcowej oceny z przedmiotu)
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Current advances in neuroscience
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.5ca756976fe56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w neurobiologii, nauka wyszukiwania publikacji naukowych,
prezentacja wiedzy zdobytej na podstawie literatury, dyskusja.

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

znaczenie badań empirycznych, które przyczyniają się
do poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania
układu nerwowego.

NBI_K2_W05

zaliczenie

NBI_K2_U03

zaliczenie

NBI_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ biegle wykorzystywać aktualną literaturę
naukową z zakresu neurobiologii w języku angielskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zrozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
3.0

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.

Przedstawianie studentom najnowszych wyników badań w dziedzinie
neurobiologii, wyszukiwanie artykułów w międzynarodowych czasopismach
naukowych, prezentacja i krytyczna analiza wyników innych autorów przez
studentów, przyswajanie informacji poprzez prowadzenie dyskusji ze studentami
w czasie zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

konwersatorium

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie krótkich prezentacji w j. angielskim

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie krótkich prezentacji w j. ang.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umozliwiającym wygłoszenie wykładu naukowego i prowadzenie dyskusji.

Sylabusy
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Computational neuroscience and neural network
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca7569773155.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie podstawowej wiedzy o modelowaniu aktywności neuronalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zagadnienia dotyczące modelowania
aktywności neuronalnej.

NBI_K2_W07,
NBI_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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zaprojektować i wdrożyć symulacje komputerowe
używając specjalistycznego oprogramowania

U1

NBI_K2_U06

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs wprowadza w główne zagadnienia neurobiologii obliczeniowej i modeli sieci
neuronowych. Podczas wykładów przedstawione są teoretyczne podstawy
omawianych zagadnień. Wykłady uzupełnione są przez symulacje komputerowe
specyﬁcznych sieci neuronowych.
W czasie trwania kursu, podczas wykładów, omówione zostaną tematy:

1.

• Bioﬁzyka: od kanałów jonowych po model Hodgkina i Huxleya

W1, U1

• Modele układów neuronowych i pobudliwość
• Sieci neuronowe i stymulatory
• Kodowanie i przetwarzanie informacji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie projektu według wskazówek prowadzącego
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie projektu według wskazówek prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, dostęp do połączenia internetowego, obsługa komputera (umiejętność instalowania
oprogramowania), dostęp do komputera z zainstalowanym Python'em

Sylabusy
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Choroby o podłożu endokrynnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca75697760fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień, z którymi studenci zapoznali się
w trakcie kursu ﬁzjologii. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące nieprawidłowego działania
hormonów i efektów zaburzeń w funkcjonowaniu układu endokrynnego.

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 interpretuje złożoność procesów i zjawisk
związanych z funkcjonowaniem hormonów, ma
pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk
biologicznych opisujących procesy endokrynne
w prawidłowo działającym układzie oraz w stanach
patologicznych, korzysta z najnowszych publikacji
polecanych przez prowadzącego wykład, zna zasady
planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze
stosowane w endokrynologii oraz przy badaniu
czynników zaburzających procesy endokrynne

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_U03, NBI_K2_U08

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z różnych źródeł w języku polskim
i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej
oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartego na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Układ gruczołów wydzielania wewnętrznego, mechanizm działania hormonów,
rodzaje
działania hormonów, ekspresja genów istotnych w endokrynologii, transport,
metabolizm i eliminacja hormonów,

W1, U1, K1

2.

Zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, zespoły oporności
na działanie hormonów, autoimmunologiczne zespoły niedoczynności
wielogruczołowej, choroby przysadki i podwzgórza, zaburzenia wzrostu, choroby
tarczycy, choroby metaboliczne kości, zaburzenia metabolizmu hormonów
nadnerczowych, nadciśnienie na tle zaburzeń endokrynnych,

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Zaburzenia czynności gonad, zaburzenia w układzie endokrynnym a ciąża,

W1, U1, K1

4.

Peptydy regulatorowe jelita, cukrzyca, zaburzenia metabolizmu lipoprotein

W1, U1, K1

5.

Hormony a nowotwory, nowotwory neuroendokrynne, endokrynologia wieku
starczego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, konieczność uzyskania 60% prawidłowych
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Fizjologia człowieka

Sylabusy
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Mechanizmy regulacji hormonalnej - ﬁzjologia i patologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca7569778eb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i międzykomórkowej.

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

sudent zna złożoność procesów i zjawisk związanych
z przekazywaniem sygnału w komórce, ma pogłębioną
wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych
opisujących procesy endokrynne w prawidłowo
działającym układzie oraz w stanach patologicznych,
korzysta z najnowszych publikacji polecanych przez
prowadzącego wykład, a także zna zasady planowania
badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane
w endokrynologii oraz przy badaniu czynników
zaburzających procesy endokrynne

NBI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04, NBI_K2_U08

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_K05, NBI_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze konieczne do przeanalizowania
zachodzących w komórce procesów, potraﬁ korzystać
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim,
wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji
informacji, potraﬁ dokonać syntetycznej oceny
wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić
przydatność źródeł elektronicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych, stosuje zasadę interpretowania zjawisk
i procesów biologicznych ściśle opartą na danych
otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in
vivo lub in vitro, śledzi najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej
praktycznych zastosowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Interakcja hormon-receptor (receptory jądrowe, błonowe, kanały jonowe), mutacje
receptorów. Transdukcja sygnałów w komórce (przekazywanie informacji
miejscowe i odległe), cross-talk receptorów jądrowych i błonowych. Działanie
genomowe i pozagenomowe steroidów.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Koregulatory (koaktywatory i korepresory) w działaniu receptorów hormonów
steroidowych, selektywne modulatory receptorów hormonów steroidowych i
enzymów steroidogennych, ﬁtoestrogeny.

W1, U1, K1

3.

Systemy kontroli hormonalnej: oś podwzgórze-przysadka-gonada żeńska oraz
sprzężenie zwrotne.

W1, U1, K1

4.

Zwierzęta transgeniczne z knockoutem genów receptorów hormonów.

W1, U1, K1

5.

Rola i działanie steroidów w procesach nowotworowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu wielokrotnego wyboru z
zaliczenie na ocenę jedną odpowiedzią prawidłowa., Konieczność uzyskania 60%
prawidłowych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca756977bef6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wykazanie różnic w budowie i funkcji układu rozrodczego zwierząt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student rozumie podstawowe pojęcia związane
z biologią rozrodu i zna różnice w budowie
i funkcjonowaniu układu rozrodczego samic i samców
kręgowców.

NBI_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

NBI_K2_U02, NBI_K2_U08

prezentacja

U2

konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk
biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej
podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

NBI_K2_U02,
NBI_K2_U03, NBI_K2_U08

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja przedmiotu opiera się na omówieniu następujących zagadnień rozrodu
samic i samców na podstawie wybranych gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i
ssaków. Porównanie budowy i funkcji układu rozrodczego kręgowców. Porównanie
procesów zachodzących w układzie rozrodczym: dojrzewania płciowego, cyklu
estralnego, funkcji endokrynologicznej gonad i ciąży. Przedstawienie różnic w
rozrodzie zwierząt dnia długiego i krótkiego.

W1

2.

Konwersatoria: porównanie wybranych aspektów rozrodu u różnych
przedstawicieli gatunków ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, 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 kursu odbywa się na podstawie dwóch prac pisemnych w
formie pytań otwartych. Zaliczenie kursu to uzyskanie minimum 60%
zaliczenie na ocenę możliwych do uzyskania punktów. Zaliczenie odbywa się stacjonarnie, ale
w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dla wszystkich studentów zaliczenie
w formie zdalnej (platforma MS FORMS).

konwersatorium

prezentacja

Sylabusy

Przedstawienie przez studenta prezentacji na temat porównania
wybranych aspektów rozrodu u wybranych przedstawicieli kręgowców,
aktywny udział w dyskusji.
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Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca756977ed12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 2, konwersatorium: 13

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi i prawnymi związanymi z rozwojem badań w obszarze nauk
przyrodniczych

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 normy etyczne eksperymentowania
na ludziach i zwierzętach, posiada wiedzę dotycząca
etyki środowiska i własności intelektualnej. Zapoznaje
się z problemami etycznymi dotyczącymi eutanazji,
zapłodnienia in vitro, zastosowania komórek
macierzystych oraz badań nad ludzkim genomem.
Poznaje normy etyczne dotyczące organizmów
transgenicznych, ksenotransplantacji, klonowania
ssaków czy ochrony gatunków.

NBI_K2_W04,
NBI_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie zdeﬁniować problemy etyczne oraz wskazać
wady i zalety związane z badaniami nad ludzkim
genomem, zapłodnieniem in vitro, stosowaniem
komórek macierzystych, eutanazją, klonowaniem
ssaków, ksenotransplatacją, organizmami
NBI_K2_U05, NBI_K2_U08
transgenicznymi oraz ochrona gatunku. Zna
podstawowe normy etyczne badacza naukowego oraz
ochrony wartości intelektualnej. Student umie etycznie
postępować ze zwierzętami. Rozumie i stosuje normy
etyczne w pracy zawodowej

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Docenia znaczenie etycznego postępowania
ze zwierzętami, wykazuje odpowiedzialność w pracy
ze zwierzętami, wdraża i rozwija zasady etyki
zawodowej i środowiskowej. Potraﬁ przekazać etyczne
aspekty problemów związanych z naukami
biologicznymi.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K04

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

2

konwersatorium

13

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt; tezy etyki; etyka
doświadczeń na zwierzętach; eutanazja zwierząt i człowieka; komórki macierzyste
- hodowla i jej klasyﬁkacja.

W1

2.

Konwersatorium: problemy etyczne związane z: hodowlą komórek i tkanek in vitro
- w tym komórek macierzystych- transplantacją, ksenotransplantacjami, inżynierią
genetyczną; organizmami transgenicznymi, badaniami nad ludzkim genomem,
gentechnologią, zapłodnieniem in vitro, bankami spermy, magazynowaniem
zarodków; etyczne aspekty klonowania człowieka; etyka ochrony gatunków,
przyrody, środowiska i własności intelektualnej; etyczne aspekty eutanazji
człowieka, klonowanie ssaków, ksenotransplantacje; etyka nauczyciela
akademickiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin, czas trwania 45 minut. egzamin zdany jeżeli student uzyska
51% punktów. Ocena końcowa z kursu Bioetyka będzie średnią
arytmetyczną ocen uzyskanych z konwersatorium i egzaminu

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

prezentacja, zaliczenie obecność, aktywność na zajęciach, pozytywnie zaliczona prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca7569781d71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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 kursu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem odporności w różnych grupach zwierząt
bezkręgowych i kręgowych ze szczególnym zwróceniem na ewolucję cytokin oraz cząsteczek rozpoznających
i prezentujących antygen/patogen.

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 znaczenie pojęć stosowanych
w immunologii. Zna aktualny stanu wiedzy w zakresie
odporności. Śledzi aktualną literaturę dotyczącą
immunobiologii ewolucyjnej. Zna zasady ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego
i we właściwy sposób stosuje je podczas prezentacji
wykonanych na podstawie publikacji naukowych
i podręczników.

NBI_K2_W03,
NBI_K2_W13

prezentacja

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09, NBI_K2_U11

prezentacja

NBI_K2_K02, NBI_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł. Posługuje się
specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii
w języku angielskim. Posługuje się zasadami
krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu
aktualnych problemów z zakresu immunologii. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować informacje. Potraﬁ
przygotować prezentację pracy badawczej
z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej
i nowoczesnych technik multimedialnych. Posiada
umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim
na temat zagadnień z zakresu immunobiologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest samokrytyczny i potraﬁ krytycznie
zanalizować swoje umiejętności i działania.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat zajęć ogłaszany jest przed rozpoczęciem semestru i dotyczy najnowszych
zagadnień immunobiologii porównawczej, przykładowo ewolucji mediatorów
zapalenia, powiązań układu odpornościowego z neuroendokrynnym czy
odporności transplantacyjnej.

1.

W1, U1, K1

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

seminarium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wygłoszenie referatu na zadany temat,
przegotowanie poprawnej prezentacji i jej streszczenia oraz aktywna
dyskusja zarówno własnej prezentacji jak i wyników prezentowanych przez
kolegów i prowadzących przez cały okres trwania kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Immunologia lub pokrewnego.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Ontogeneza człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca756978512e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

absolwent zna i rozumie zna i rozumie zasady
metodologii biologii człowieka

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie zasady planowania badań
w biologii człowieka z zastosowaniem narzędzi
i technik badawczych z zakresu neurobiologii

NBI_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

NBI_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

absolwent potraﬁ zaplanować i przeprowadzić zadania
badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego
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U2

absolwent potraﬁ zbierać i interpretować dane
empiryczne oraz na tej podstawie formułuje
odpowiednie wnioski

zaliczenie na ocenę,
raport

NBI_K2_U07

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

8

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

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.

Specyﬁka rozwoju biologicznego w różnych okresach życia postnatalnego
(noworodkowego, niemowlęcego, dzieciństwa młodszego i starszego,
młodzieńczym,
dorosłości, dojrzałości i starości

W1, W2

2.

Rozwój wybranych układów oraz hormonalna regulacja procesu wzrastania

W1, W2

3.

Zaburzenia w dynamice i harmonii rozwoju

W1, W2

4.

Genetyczne, paragenetyczne i środowiskowego uwarunkowania przebiegu
rozwoju
oraz kondycji biologicznej osób w różnych okresach życia

W1, W2

5.

Zróżnicowanie budowy ciała oraz przebiegu rozwoju w aspekcie różnic
dymorﬁcznych
oraz somatotypu

W1, W2

6.

Rozwój motoryczny

W1, W2

Sylabusy
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7.

Wybrane zagadnienia z zakresu promocji zdrowia (pojęcie zdrowia i warunków
zdrowotnych, wskaźniki zdrowia populacji, zależność pomiędzy sposobem
żywienia
i aktywność ﬁzyczna a rozwojem biologiczny i zdrowiem

W1, W2

8.

Dynamika i kinetyka procesu wzrastania

W1, W2, U1, U2

9.

Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży (wiek biologiczny i normy rozwojowe)

U1, U2

10.

Prognozowanie dorosłej wysokości ciała , Ocena budowy ciała

U1, U2

11.

Określanie stopnia dymorﬁzmu płciowego w zakresie cech antropometrycznych

U1, U2

12.

Ocena aktywności ﬁzycznej, sposobu żywienia oraz stanu odżywienia

W1, W2, U1, U2

13.

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju biologicznego i kondycji
biologicznej

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Kilku zdaniowe pisemne opowiedzieć na pytania
dotyczące treści wykładów.

ćwiczenia

raport

aktywny udział w ćwiczenia i przygotowani raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw anatomii, ﬁzjologii i genetyki człowieka

Sylabusy
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Podstawy biologii nowotworów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.250.5ca7569788105.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie procesów zachodzących w komórce oraz jej mikrośrodowisku prowadzących do rozwoju i progresji
nowotworu.

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 opisuje molekularne podstawy procesu
nowotworzenia i wyjaśnia ich regulację na poziomie
komórkowym i tkankowym. Przewiduje i rozumie
skutki zaburzeń genetycznych oraz wpływ czynników
epigenetycznych na proces nowotworzenia. Rozumie
znaczenie roli onkogenów i genów supresorowych
w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. Rozumie
znaczenie roli czynników transkrypcyjnych, czynników
wzrostu, białek adhezyjnych oraz metaloproteaz
w procesie angiogenezy, przejściu epitelialnomezenchymalnym, kaskadzie przerzutowania
i zasiedlania odległej niszy. Deﬁniuje podstawowe
czynniki ryzyka chorób nowotworowych, zna
podstawową nomenklaturę dotyczącą nowotworów.

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować, przetwarzać i wyciągać wnioski dotyczące
wyników opublikowanych badań naukowych
niezależnych grup badawczych. Wyżej wymienione
czynności wykonuje samodzielnie lub w zespole.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nieustannego uzupełniania i pogłębiania wiedzy
w związku ze stałym rozwojem onkologii.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K04, NBI_K2_K05, zaliczenie
NBI_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład: Podstawowe zaburzenia prowadzące do powstania nowotworu, cechy
komórek nowotworowych, klonalny rozwój nowotworu, nowotwory łagodne i
złośliwe, rola białek kodowanych przez onkogeny (ras, p53) w regulacji cyklu
komórkowego i apoptozy, onkogeny wirusowe, geny supresorowe,
neoangiogeneza, inwazja, metastaza, markery nowotworowe, czynniki ryzyka,
metody leczenia nowotworów.

1.

W1, U1, K1

Konwersatorium: Przygotowanie i moderowanie dyskusji na podstawie
specjalistycznej literatury na wybrane tematy dotyczące problematyki biologii
nowotworów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

- forma zaliczenia: egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru).
Student powinien znać genetyczne podłoże chorób nowotworowych
(znajomość pojęć: karcynogen, ksenobiotyk, inicjator karcynogenezy,
promotor karcynogenezy, protoonkogen, onkogen, onkogen wirusowy,
gen supresorowy, skutki działania promieniowania jonizującego i
nadﬁoloetowego na DNA, mechanizmy naprawcze), potraﬁć wymienić
cechy komórki nowotworowej oraz nowotworowej komórki
macierzystej, potraﬁć wskazać różnice między nowotworem łagodnym
a złośliwym, znać konsekwencje zaburzeń regulacji cyklu
komórkowego oraz apoptozy (punkty kontrolne, rola białek p53, p21,
Rb, INK4), mieć wiedzę na temat podłoża braku obrony
immunologicznej przeciw nowotworom, znać przebieg angiogenezy,
inwazji i tworzenia przerzutów, znać standardowe metody
dignostyczne oraz terapeutyczne stosowane w onkologii. - warunki
zaliczenia: uzyskanie min. 60% punktów z testu - warunki
dopuszczenia do egzaminu: uprzednie zaliczenie konwersatorium

prezentacja, zaliczenie

- przygotowanie przez studenta krótkich opracowań problemów
dotyczących biologii nowotworów będących kanwą do dalszej dyskusji
ukierunkowanej na określoną problematykę na forum grupy, umiejętność oraz zaangażowanie podczas uczestniczenia w dyskusji,
prezentacji wyników, opinii, stanowiska na dany temat, - aktywny
udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa na konwersatorium (brak nieobecności nieusprawiedliwionych, jeśli usprawiedliwione zwolnieniem
lekarskim to nie więcej niż 25% czasu trwania konwersatorium), brak wymagań wstępnych udziału studenta w zajęciach

Sylabusy
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Projektowanie oligonukleotydów stosowanych w bioanalityce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.62100a3f22021.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania starterów w różnych rodzajach reakcji
bazujących na reakcji PCR. Podczas kursu studenci będą praktycznie ćwiczyć posługiwanie się ogólnodostępnymi
bazami danych pod kątem poszukiwania sekwencji potrzebnych do zaprojektowania starterów, wykorzystania
ogólnodostępnych narzędzi bioinformatycznych do projektowania starterów i rekcji opartych na PCR oraz
podstawowych zasad jakimi należy się kierować planując takie reakcje. Kurs będzie obejmował projektowanie
reakcji PCR, RT-PCR, qPCR, RT-qPCR oraz ukierunkowanej mutagenezy. Podczas kursu studenci będą również
wprowadzać modyﬁkacje projektowanych oligonukleotydów celem wprowadzenia sekwencji markerowych, miejsc
restrykcyjnych, łączenia fragmentów DNA oraz będą poznawali zasady planowania konstruktów genetycznych.

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/ka zna i rozumie podstawowe zasady metody
naukowej, znaczenia poprawnego planowania analiz
opartych na reakcji PCR, dostrzega problemy
specyﬁczności tej reakcji i potraﬁ je rozwiązać, potraﬁ
odpowiednio zaprojektować reakcje analiz DNA, RNA,
analiz ilościowych i wprowadzać mutacje
w sklonowane fragmenty

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09

zaliczenie pisemne

W2

Student/ka rozumie różnice w planowaniu reakcji
do analiz budowy i struktury genów, analiz aktywności
genów. Rozumie różnice w analizach jakościowych
NBI_K2_W06,
i ilościowych. Dostrzega konieczność weryﬁkacji in
NBI_K2_W09
silico zaprojektowanych oligonukleotydów aby
zmaksymalizować szanse na powodzenie planowanych
badań.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać odpowiednie bazy
danych i narzędzia bioinformatyczne do wytypowania
optymalnych sekwencji w planowanych reakcjach,
posługuje się ogólnodostępnymi narzędziami
do projektowania starterów i oligonukleotydów, potraﬁ
zweryﬁkować specyﬁczność zaprojektowanych reakcji

NBI_K2_U02, NBI_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student/ka potraﬁ modyﬁkować parametry
dostępnych narzędzi bioinfortycznych aby rozwiązać
problemy napotykane przy planowaniu reakcji w tzw.
sekwencjach trudnych (bogatych w pary GC lub AT),
potraﬁ łączyć możliwości różnych narzędzi
i programów do osiągniecia zakładanych efektów.

NBI_K2_U02, NBI_K2_U05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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

69 / 159

Wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych NCBI oraz Ensemble oraz narzędzi
CCDS, ExPasy, BLAST. Planowanie starterów do klasycznej reakcji PCR oraz
ilościowej reakcji qPCR, planowanie analizy ekspresji genów RT-PCR oraz
ilościowej analizy ekspresji genów RT-qPCR przy wykorzystaniu ogólnodostępnych
narzędzi bioinformatycznych. Modyﬁkacje oligonukleotydów celem wprowadzenie
miejsc restrykcyjnych, dodawanie komplementarnych sekwencji w celu
W1, W2, U1, U2
klonowania ampliﬁkowanych fragmentów z zachowaniem ramki odczytu,
modyﬁkacje oligonukleotydów celem dodania sekwencji markerowych.
Projektowanie oligonukleotydów do ukierunkowanej mutagenezy z zastosowaniem
ogólnodostępnych narzędzi bioinformatycznych. Weryﬁkacja in silico
specyﬁczności projektowanych reakcji. Rozwiązywanie problemów przy
projektowaniu reakcji specyﬁcznych dla tzw. sekwencji trudnych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach i wykonanie zadań domowych, pozytywna ocena z
kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu Genetyka i Genetyka molekularna lub pokrewnych.
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.210.62064f91d9d65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze sposobami automatyzacji obróbki i analizy różnych typów danych biologicznych przy
wykorzystaniu standardowych narzędzi linii komendy Linux/Unix oraz języka programowania R

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student wie jak sformatować i uporządkować dane
w plikach oraz pliki w folderach

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie format i strukturę plików tekstowych

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna polecenia powłoki system Linux oraz
podstawowe narzędzia wykorzystywane
do automatyzacji przetwarzania i analizy danych

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

Student zna podstawowe polecenia i konstrukcje
języka R oraz role pakietów R w analizie danych

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Połączyć się zdalnie z komputerem pracującym pod
kontrolą systemu Linux oraz pracować w linii komendy
Linux

NBI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Używać edytora tekstu Nano

NBI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Automatyzować rutynowe zadania w zakresie obróbki
i analizy danych w powłoce system Linux
z wykorzystaniem standardowych narzędzi linii
komendy

NBI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

Wykorzystać R i Rstudio do wizualizacji,
podsumowania, zmiany struktury i ﬁltrowania danych

NBI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uznania zasadniczej roli plików tekstowych
w wymianie i analizie danych

NBI_K2_K02, NBI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Uznania zalet wykorzystania narzędzi linii komendy
systemu Linux w analizie danych biologicznych

NBI_K2_K02, NBI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

Uznania zalet skryptów jako trwałego zapisu analizy
danych niezbędnego dla powtarzalnej nauki

NBI_K2_K02, NBI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

• Organizacja danych w formie arkuszy i tabel, relacje między tabelami
• Pliki tekstowe, edytory tekstu i wyrażenia regularne
• Łączenie ze zdalnym komputerem z systemem Linux
• Poruszanie się w systemie Linux
• Narzędzia linii koment Linux i łączenie ich w potoki
• Automatyzacja za pomocą skryptów powłoki Linux
• R i RStudio
• Dane w R
• Praca z tabelami danych
• Tidyverse
• Wykresy
• Praktyczne przykłady pracy z danymi biologicznymi

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Uzyskanie ponad 50% punktów z testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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English for Biological Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.623af081781d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

NBI_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

NBI_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
NBI_K2_U10
ze studiowanym kierunkiem

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

NBI_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

NBI_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

NBI_K2_U09,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

NBI_K2_U08,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U10, NBI_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

NBI_K2_U11, NBI_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
NBI_K2_K03, NBI_K2_K04

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02, zaliczenie na ocenę,
NBI_K2_K07
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

NBI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

NBI_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U5, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, K2, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku tj.
3.
streszczenie tekstu, opis materiału graﬁcznego

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, U7, K2

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U7, U8, U9, K2

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

U11, U8, K1, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

6.

Sylabusy

-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
U7, U8, K2
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Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, U1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Biological Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.230.623af08182ef9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

NBI_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

NBI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

NBI_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

NBI_K2_U07, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

NBI_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

NBI_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

NBI_K2_U09,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

NBI_K2_U08,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U10, NBI_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

NBI_K2_U11, NBI_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
NBI_K2_K03, NBI_K2_K04

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
NBI_K2_K07

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

NBI_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

NBI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

NBI_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U5, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, K2, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
3.
streszczenie prezentacji ustnej, raport na podstawie danych graﬁcznych

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, U7, K2

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U7, U8, U9, K2

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

U11, U8, K1, K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
-Biological discoveries
-Microbiology
-Cancer research
-Genetics
-Laboratory
-Neurobiology
-Biodiversity
-Environmental protection
-Ethics
-Careers in biology

6.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
U7, U8, K2

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, W4, U1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad

Sylabusy
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gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Mechanizmy neuroplastyczności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.5ca75697a284a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy na temat mechanizmów neurobiologicznych, leżących
u podłoża plastyczności synaptycznej.

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

znaczenie różnorodnych procesów neuroplastycznych
dla neurobiologicznego podłoża funkcji poznawczych
mózgu oraz dla zaburzeń funkcji mózgu i możliwości
ich terapii. Powinien znać możliwości i ograniczenia
zastosowania eksperymentu w badaniach
neurobiologicznych oraz rozumieć znaczenie badań
empirycznych dla neurobiologii.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U11

prezentacja

NBI_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

biegle wyszukiwać i wykorzystywać aktualną literaturę
naukową w języku angielskim i wykazuje krytycyzm
w analizie tej informacji. Student potraﬁ formułować
uzasadnione sądy na podstawie literatury naukowej
a także potraﬁ przygotować oraz przedstawić
wystąpienie ustne w języku polskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

czytania literatury naukowej w języku polskim
i angielskim. Student rozumie potrzebę
systematycznego zapoznawania się z artykułami
z czasopism naukowych w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawowe formy krótko- i długotrwałej plastyczności synaptycznej zależnej od
aktywności.

W1, U1, K1

2.

Związki pomiędzy mechanizmami molekularnymi plastyczności funkcjonalnej i
strukturalnej w synapsach pobudzających.

W1, U1, K1

Sylabusy

86 / 159

3.

Mechanizmy plastyczności synaps hamujących.

W1, U1, K1

4.

Plastyczność homeostatyczna i metaplastyczność.

W1, U1, K1

5.

Neurogeneza w dorosłym mózgu i jej rola w procesach plastycznych.

W1, U1, K1

6.

Plastyczność rozwojowa układów zmysłowych.

W1, U1, K1

7.

Struktury i mechanizmy zaangażowane w nabywanie umiejętności ruchowych.

W1, U1, K1

8.

Struktury i mechanizmy zaangażowane w pamięć strachu.

W1, U1, K1

9.

Zjawiska plastyczne związane z procesami uzależnienia od substancji.

W1, U1, K1

10.

Zjawiska neuroplastyczne wywołane stresem. Rola w chorobach
neuropsychiatrycznych.

W1, U1, K1

11.

Plastyczność kompensacyjna i pouszkodzeniowa w OUN oraz wykorzystanie
mechanizmów plastyczności w rehabilitacji.

W1, U1, K1

12.

Ból a plastyczność synaptyczna rdzenia kręgowego. Udział mikrogleju w
plastyczności.

W1, U1, K1

13.

Rola hipokampa w konsolidacji śladów pamięciowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Egzamin pisemny. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest przedstawienie prezentacji podczas zajęć.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co najmniej 50%
prawidłowych odpowiedzi na pytania.

konwersatorium

prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena prezentacji przygotowanej na
podstawie zadanej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursów: Neuroﬁzjologia komórkowa i Neuroﬁzjologia systemów.

Sylabusy
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Neurobiologia molekularna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.5ca756979338a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z molekularnym podłożem interakcji w obrębie układu nerwowego
i metodologią stosowaną w badaniach z zakresu neurobiologii molekularnej, w szczególności z zasadami
planowania badań z zastosowaniem mózgowej tkanki zwierzęcej, hodowlą komórek in vitro oraz technikami
z zakresu biologii molekularnej

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 molekularne podłoże interakcji w obrębie
układu nerwowego, zna i rozumie zasady metodologii
stosowanej w badaniach z zakresu neurobiologii
molekularnej, zna zasady planowania badań
z zastosowaniem mózgowej tkanki zwierzęcej, hodowli
komórek in vitro oraz badań technikami z zakresu
biologii molekularnej. Student zna podstawowe zasady
BHP w laboratorium. Student potraﬁ stosować techniki
biologii molekularnej w badaniach z dziedziny
neurobiologii.

NBI_K2_W03,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W10,
NBI_K2_W11,
NBI_K2_W13

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

NBI_K2_U02,
NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U05,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U11

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać aktualną literaturę naukową z zakresu
neurobiologii w języku polskim i angielskim, potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod
kierunkiem opiekuna naukowego, potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w j.
polskim nt. zagadnień poruszanych na zajęciach.
Student umie pracować w grupie, ma świadomość
zagrożeń powstających w związku ze stosowaniem
technik badawczych z zakresu biologii molekularnej
oraz pracy z tkanką zwierzęcą; wykazuje
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoje
i innych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować w zespole i brać odpowiedzialność za swoje
działania.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K03, NBI_K2_K04, wyniki badań
NBI_K2_K05, NBI_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie raportu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia laboratoryjne:
Separacja ważniejszych struktur z mózgu myszy, pozyskiwanie skrawków mózgu
odpowiednich do badań autoradiograﬁcznych i barwienia histologicznego; analiza
autoradiogramów; oddziaływanie białko-ligand z zastosowaniem radioizotopów w
kontekście badania receptorów dla neurotransmiterów; otrzymywanie
synaptosomów (teoria wirowania różnicowego) i weryﬁkacja składu białkowego
otrzymanych frakcji z wykorzystaniem spektrometrii masowej; konstrukcja białek
fuzyjnych (receptor połączony z białkiem ﬂuorescencyjnym), transfekcja komórek
modelowych, analiza lokalizacji i kolokalizacji otrzymanych białek fuzyjnych,
badania oddziaływania białek receptorowych metodą rezonansowego
przeniesienia energii (FRET).

1.

Strona przedmiotu: http://www.zbf.wbbib.uj.edu.pl/neurobiologia-molekularna , na
której znajdują się instrukcje i materiały niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń
(po zalogowaniu).

2.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, ćwiczenia laboratoryjne, referat przygotowany przez studenta
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena sprawozdań po każdym cyklu ćwiczeniowym;
egzamin końcowy Ocena z kursu jest średnią ważoną
ocen z ćwiczeń (50%) i egzaminu końcowego (50%)
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Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.5ca756979689e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami inżynierii genetycznej stosowanymi w tworzeniu zwierząt
modelowych oraz z zasadami hodowli takich modeli

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 różne rodzaje zwierzęcych modeli
badawczych (transgeniczne, nokautowane, gene-trap).
Zna metody hodowli dla uzyskania i zachowania
odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje metody
NBI_K2_W02,
tworzenia zwierząt zmodyﬁkowanych genetycznie.
NBI_K2_W05
Student zna różne rodzaje zwierzęcych modeli
badawczych (transgeniczne, nokautowane, gene-trap).
Zna metody hodowli dla uzyskania i zachowania
odpowiedniej jakości zwierząt. Zna metody
edytowania DNA i ich zastosowanie w naurobiologii

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zna sposoby kojarzenia i hodowli zwierząt
laboratoryjnych w celu uzyskania i hodowania różnych
rodzajów szczepów wsobnych (klasycznych,
rekombinacyjnych, kongenicznych, transgenicznych,
znokautowanych) Zna sposoby kojarzenia szczepów
niekrewniaczych. Potraﬁ uzyskać fragment materiału
genetycznego, dokonać klonowania DNA, izolacji
kwasów nukleinowych oraz oceny ich jakości, potraﬁ
weryﬁkować działanie konstruktów genetycznych

NBI_K2_U02, NBI_K2_U07

zaliczenie na ocenę

NBI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność eksperymentów
z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych. Rozumie
jak wysoka jakość zwierząt laboratoryjnych umożliwia
ograniczenie liczby zwierząt w eksperymentach
neurobiologicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami hodowli zwierząt
laboratoryjnych w różnych systemach, podanie podstawowych zasad hodowli i
rozrodu najczęściej wykorzystywanych ssaków laboratoryjnych, zapoznanie ze
sposobami tworzenia modeli zwierzęcych (nokaut, nokaut warunkowy,
transgeneza, pułapki na geny i ich wykorzystaniu w neuronauce), tworzeniem
wektorów ekspresyjnych, metodami edycji genów (ZFN, TALEN, CRIPR/Cas9),
promotory tkankowo specyﬁczne i indukowalne

W1

2.

Wektory stosowane w przygotowaniu konstruktów genetycznych. Plazmidy.
Enzymy służące do manipulacji DNA (w tym zastosowanie enzymów
restrykcyjnych), wprowadzanie dodatkowych miejsc cięcia dla enzymów
restrykcyjnych w dowolny fragment genu metodą PCR, reakcja ligacji,
wprowadzanie plazmidowego DNA do komórek bakteryjnych, metody
transformacji, metody identyﬁkacji klonów bakteryjnych po transformacji ,
elementy składowe konstruktu do nokautu, elementy składowe konstruktów do
transgenezy, metody izolacji i analizy RNA, reakcja odwrotnej transkrypcji,
metody badania ekspresji genów w sposób jakościowy i ilościowy, analiza i
interpretacja wyników analizy ekspresji.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uzyskanie minimum 50 % punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów Genetyka i Genetyka Molekularna

Sylabusy
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Komórki glejowe - ﬁzjologia i patologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.5ca756979b0f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat komórek glejowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę komórek glejowych w normalnym i patologicznie
zmienionym mózgu

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową
z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku
angielskim , wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji
informacji z literatury naukowej, internetu
a szczególnie dostępnej w masowych mediach , zbiera
i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie
formułuje odpowiednie wnioski

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04, NBI_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych
nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań
praktycznych ; potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać
wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności,
postaw i działań

NBI_K2_K02, NBI_K2_K05,
egzamin pisemny
NBI_K2_K07

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Komórki glejowe, klasyﬁkacja, historia badań
• Astrocyty, glej radialny, tanycyty
• Polidendrocyty i oligodendrocyty
• Mikroglej
• Komórki Schwanna
1.

W1, U1, K1
• Glejogeneza
• Rola komórek glejowych w procesach poznawczych
• Rola komórek glejowych w reakcji na uszkodzenie mózgu lub rdzenia kręgowego
• Rola komórek glejowych w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych
• Komórki glejowe i procesy regeneracyjne w dojrzałych mózgach.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zestaw otwartych pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Asymetria mózgu i lateralizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca756979f3e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie uczestników zarówno z historią jak i stanem obecnym badań nad problematyką asymetrii mózgu

C2

Dostarczenie wiedzy pozwalającej na samodzielne różnicowanie między pseudonaukowymi nadinterpretacjami
a rzetelną wiedzą w przedmiotowym zakresie

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 związane z problematyką
asymetrii mózgu

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżnić popularne nadinterpretacje dotyczące
asymetrii czynnościowej i lateralizacji od rzetelnej
wiedzy naukowej

NBI_K2_U04, NBI_K2_U08

prezentacja

U2

podjąć merytoryczną dyskusję na temat mózgowego
podłoża procesów psychicznych, a w szczególności
znaczenia czynnościowego asymetrii anatomicznych
oraz behawioralnych

NBI_K2_U04,
NBI_K2_U07, NBI_K2_U08

zaliczenie

U3

czytać ze zrozumieniem literaturę fachową z zakresu
asymetrii mózgu i lateralizacji oraz przedstawić efekty
przeprowadzonego przeglądu literatury w postaci
wystąpienia ustnego

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U09

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania i promowania właściwych standardów
naukowych

NBI_K2_K04, NBI_K2_K05,
zaliczenie
NBI_K2_K07

K2

prowadzenia i inicjowania konstruktywnej dyskusji
naukowej

NBI_K2_K04, NBI_K2_K05,
zaliczenie
NBI_K2_K07

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

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.

Początki nowoczesnej neuropsychologii - XIX wieczny spór lokalizacjonistów z
antylokalizacjonistami; odkrycie ośrodka mowy, a zarazem asymetrii
czynnościowej mózgu. Lewa półkula jako domniemany ośrodek wyższych
czynności psychicznych (wykład)

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy

98 / 159

2.

Operacje rozszczepienia mózgu (split-brain) - rozkwit zainteresowania
problematyką asymetrii czynnościowej mózgu; implikacje dla rozumienia
świadomości, woli (wykład)

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Popularne nadinterpretacje dotyczące charakteru i znaczenia asymetrii mózgu
oraz ręczności (konwersatorium)

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Preferencje stronne ze szczególnym uwzględnieniem ręczności. Metody pomiaru
(referat, warsztat)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Lateralizacja a zaburzenia rozwojowe i inne patologie (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Pedagogiczne aspekty lateralizacji (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Filogeneza asymetrii mózgu (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

8.

Genetyczne podstawy lateralizacji (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

9.

Lateralizacja mowy (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

10.

Lateralizacja emocji (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

11.

Lateralizacja uwagi (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

12.

Adaptacyjność asymetrii (referat, dyskusja)

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie satysfakcjonującej prezentacji. Brak
nieusprawiedliwionych, nienadrobionych nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca czytać ze zrozumieniem publikacje naukowe z zakresu neurobiologii

Sylabusy
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Developmental biology and ageing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697a5977.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 22

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy z zakresu biologii rozwoju i biologii komórki/molekularnej układu nerwowego.

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 uporządkowaną wiedzę na temat
podstawowych zagadnień i modeli eksperymentalnych
związanych z biologią rozwoju układu nerwowego;
potraﬁ opisać modelowe organizmy i metody
eksperymentalne znajdujące zastosowanie w biologii
rozwoju; scharakteryzować procesy zachodzące
w trakcie rozwoju układu nerwowego na poziomie
komórkowym i molekularnym; rozumie specjalistyczne
wykłady/seminaria dotyczące biologii rozwoju układu
nerwowego.

NBI_K2_W03

egzamin pisemny

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć i przedyskutować treść specjalistycznych
artykułów naukowych; posiada umiejętność dobrania
właściwej metody eksperymentalnej, by odpowiedzieć
na specjalistyczne pytania związane z biologią układu
nerwowego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

22

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
22

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas trwania kursu, przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu
biologii rozwoju układu nerwowego, w tym; indukcja układu nerwowego, rozwój
układu nerwowego, neuronalne komórki macierzyste, wzrost aksonalny,
synaptogeneza i plastyczność. Procesy związane z rozwojem układu nerwowego
będą przedstawione także w kontekście regeneracji i odzyskania funkcjonalności
po przebytych chorobach i urazach. Częściowo, kurs poświęcony jest omówieniu
zwierzęcych modeli eksperymentalnych (zarówno z użyciem zwierząt
bezkręgowych jak i kręgowych), rożnych strategii eksperymentalnych (modeli
transgenicznych, transplantacji komórek, hodowli organotypowych/komórkowych)
oraz narzędzi używanych w badaniach nad rozwojem układu nerwowego.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składa się ocena z zadań przedstawionych w trakcie
trwania kursu (50%) oraz ocena z egzaminu końcowego (50%), który
obejmuje zagadnienia przedstawione podczas wykładów, materiały
wskazane jako obowiązkowe oraz zagadnienie poruszone w trakcie zajęć
on-line.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, dostęp do połączenia internetowego.

Sylabusy
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Experimental approaches in neuropathology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697a894d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 34, seminarium: 11

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowa znajomość neurobiologii komórkowej, neuroﬁzjologii i neuroanatomii w kontekście neuropatologii.

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 neurobiologiczne i molekularne
korelaty chorób neurologicznych, w szczególności
chorób neurodegeneracyjnych i chronicznego
bólu.Rozumie neuroanatomiczne i neurochemiczne
podstawy agresji oraz psychologiczną charakterystykę
zachowań antyspołecznych.

NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03

egzamin pisemny

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zinterpretować wyniki badań przedklinicznych
z obszaru chorób neurologicznych. Student posiada
zdolność do dostrzegania związku pomiędzy
patoﬁzjologicznymi procesami zachodzącymi
w neuronach, a klinicznym obrazem chorób
neurodegeneracyjnych. Student potraﬁ powiązać
wyniki najnowszych badań molekularnych
z antyspołeczną agresją oraz rozumie podstawy
diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

34

seminarium

11

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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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• Choroby neurodegeneracyjne – wstęp (powszechność, charakterystyka, czynniki
ryzyka i czynniki zapobiegające)
• Patoﬁzjologia choroby Parkinsona i Alzheimera
• Najnowsze strategie neuroprotekcyjne w badaniach naukowych i praktyce
• Przepływ informacji nocyceptywnej
• Modele zwierzęce w badaniu nocycepcji i chronicznego bólu
• Nocycepcja centralna i obwodowa - mechanizmy ﬁzjologiczne
1.

W1, U1
• Patologie odczuwania bólu
• Leczenie bólu
• Antysocjalne zachowania agresywne
• Neuroanatomiczne, neurochemiczne, genetyczne, ﬁzjologiczne i psychologiczne
korelaty ludzkich zachowań
• Neurologiczne i psychologiczne aspekty samokontroli
• Filozoﬁczny koncept wolnej woli a determinizm

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 50 % punktów z egzaminu
Uzyskanie min. 50 % punktów z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, dostęp do połączenia internetowego.

Sylabusy
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Etologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697abb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 27, konwersatorium: 3, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwój wiedzy dotyczącej zachowań zwierząt oraz umiejętności ich obserwacji.

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(ka) pozna metody stosowane w badaniach
zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę
w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie
narządów zmysłów, uczenie się (mechanizmy i wpływ
na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby
i przystosowania do nich, optymalizacja pobierania
pokarmu), dobór płciowy i konﬂikt płciowy,
neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.

NBI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

stundent(ka) potraﬁ (1) czytać ze zrozumieniem teksty
naukowe (w języku angielskim) dotyczące zachowań
zwierząt, (2) przeprowadzić proste obserwacje
NBI_K2_U05, NBI_K2_U09
behawioralne i opracować ich wyniki oraz (3)
zaprezentować wyniki badań etologicznych w postaci
raportu i krótkiego wystąpienia.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi student(k)ami przy planowaniu,
wykonywaniu i opracowywaniu wyników
eksperymentów lub obserwacji.

NBI_K2_K01

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

27

konwersatorium

3

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie dokumentacji

5

badania terenowe

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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.

Zakres treści wykładów: Funkcjonowanie narządów zmysłów, uczenie się u
zwierząt (mechanizmy i wpływ na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby i
przystosowania do nich, optymalizacja pobierania pokarmu), dobór i konﬂikt
płciowy, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.

W1

Zakres ćwiczeń:
2.

Metody badawcze stosowane w etologii, zachowania zwierząt związane z
pobieraniem pokarmu, dobór płciowy i zachowania seksualne.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

konwersatorium

brak zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach i konwersatoriach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697aedfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
specjalności nauk biologicznych.

NBI_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

NBI_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia
badawcze stosowane w genetyce zwierząt. Student
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze z
zakresu genetyki zwierząt pod kierunkiem opiekuna
naukowego.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

16

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Wykłady: Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach
genetycznych,szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach.
Genetyka rozrodu i rozwoju; mechanika segregacji chromosomów podczas
podziałów komórek linii płciowej i molekularne przyczyny aneuploidii.
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 modyﬁkacji
epigenetycznych: Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz
podczas klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie koncepcja klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

W1, U1

2.

Ćwiczenia: Ćwiczenia: Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki
wspomaganeg ozapłodnienia. Mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy
(ﬁlm). Praktyczna analiza jakości gamet męskich myszy. Sekwencje markerowe w
genomie, sekwencjonowanie i techniki hybrydyzacji.Tworzenie myszy z nokautem
genowym (ﬁlm w języku angielskim). Wykonywanie podstawowych analiz DNA.
Referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

W1, U1

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 pisemne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin w formie testu. Próg 51%. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat
wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu
genetyki zwierząt. Zaliczenie kolokwium
zaliczeniowego. Próg 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475) Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyki" jest alternatywny dla kursu
"Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów).
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach.

Sylabusy
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Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697b1fb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z hormonalną regulacją procesów zachodzących w układzie rozrodczym samicy.

C2

Przekazanie wiedzy a zakresu hormonalnej regulacji funkcjonowania jajnika ssaków na różnych etapach rozwoju.

C3

Uświadomienie problemów rozrodczych wynikających z zaburzenia regulacji hormonalnej żeńskiego układu
rozrodczego.

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

hormonalne mechanizmy regulujące rozwój i czynność
żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia
płodowego, postnatalnego, dojrzewania i dojrzałości
płciowej, z uwzględnieniem cyklu płciowego, ciąży
i laktacji.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Mechanizmy działania hormonów łączących się z receptorami błonowymi i
jądrowymi. Hormony podwzgórza i przysadki regulujące proces rozrodu, ich
synteza, działanie i regulacja uwalniania. Drogi syntezy steroidów płciowych i
struktury produkujące te hormony.

W1

2.

Rozwój żeńskiego układu rozrodczego w okresie życia płodowego i postnatalnego.
Okres dojrzewania. Proces folikulogenezy z uwzględnieniem roli czynników
wzrostu, gonadotropin, syntezy i działania steroidów. Okres dojrzałości płciowej.
Hormonalna regulacja cyklicznej funkcji żeńskiego układu rozrodczego: cykliczne
zmiany na osi podwzgórze-przysadka-jajnik, dodatnie i ujemne sprzężenia
zwrotne, cykliczne zmiany w macicy, cykl menstruacyjny a cykl rujowy, sezonowy
rozród samic.

W1

3.

Ciąża: hormonalna regulacja procesu zapłodnienia i implantacji, matczyne
rozpoznanie ciąży, czynność ciążowego ciałka żółtego, synteza i rola hormonów
produkowanych w łożysku, jednostka płodowo-łożyskowa, poród. Laktacja:
hormonalna regulacja rozwoju gruczołów mlekowych w czasie ciąży i ich
czynności w okresie laktacji.

W1

4.

Okres starzenia się: zmiany w funkcji osi hormonalnej podwzgórze-przysadkajajnik, syndrom braku estrogenów, przedwczesne wygasanie czynności jajników.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z zaliczenia pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu "Fizjologia zwierząt"

Sylabusy
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Immunobiologia porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697b5835.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 4, konwersatorium: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami z zakresu immunologii, immunobiologii porównawczej (ze
szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w przebiegu reakcji odpornościowej u zwierząt bezkręgowych,
kręgowców zmiennocieplnych oraz ssaków), aktualnymi poglądami na ewolucję odporności (w tym na ewolucję
receptorów rozpoznających patogeny oraz czynników regulujących przebieg reakcji np. cytokin/chemokin) oraz
najnowszymi, przełomowymi odkryciami z zakresu immunologii doświadczalnej i/lub klinicznej (nowe populacje
leukocytów, nowo odkryte mechanizmy walki z patogenami).

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 i potraﬁ wytłumaczyć mechanizmy
regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna
aktualny stanu wiedzy w zakresie mechanizmów
i ewolucji odporności. Wie czym różni się przebieg
reakcji odpornościowej różnych grup zwierząt oraz
rozumie jakie są przyczyny i konsekwencje tych
różnic.

NBI_K2_W03,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W13

prezentacja

NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U09

prezentacja

NBI_K2_K05

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i prawidłowo wykorzystać informacje
naukowe pozyskiwane z różnych źródeł oraz
przygotować prezentację pracy badawczej dotyczącej
odporności. Posługuje się specjalistyczną terminologią
z zakresu immunologii porównawczej. Potraﬁ
prawidłowo wyselekcjonować niezbędne informacje
oraz przekazać je w przystępny i zrozumiały sposób.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenić doniesienia mediów na temat
„przełomowych” odkryć z zakresu immunologii/terapii
chorób.

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

Forma aktywności studenta
wykład

4

konwersatorium

26

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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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Najnowsze odkrycia z zakresu immunologii porównawczej: krytyczne porównanie
teorii rozpoznania „self/nonself” (C. Jeneway’a) i „danger signals” (P. Matzinger),
ewolucja PRR, teoria ewolucji odporności SIR1-4, porównanie aktywności pro- i
przeciwzapalnej fagocytów bezkręgowców i kręgowców/polaryzacja komórek,
powstawanie i rola inﬂamasomu, pyroptoza, metabolizm a odporność
(immunometabolizm), immunologiczna rola trombocytów, nietypowe populacje
leukocytów (iNKT, Th17, ILC), ewolucja cytokin. Zjawisko autofagii i jej rola w
inicjacji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. miRNA, mikropęcherzyki (MV).

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Aktywna dyskusja prezentowanych treści.

konwersatorium

prezentacja

Zaliczenie w oparciu o (1) poprawność merytoryczną przygotowanej
prezentacji i (2) wykazanie aktywności w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Immunologia lub pokrewny.
Możliwe 2 usprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Regulowana śmierć komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5cb879a5d81e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 8, ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami starzenia się i śmierci komórki oraz typami śmierci komórki z naciskiem
na Regulowaną Śmierć Komórki (ang. regulated cell death, RCD). Zapoznanie z różnicami pomiędzy RCD
a Przypadkową Śmiercią Komórki (ang. accidental cell death, ACD). Przedstawienie dotychczas poznanych typów
śmierci komórki oraz obecnie obowiązującej nomenklatury. Zapoznanie studenta z najważniejszymi informacjami
na temat każdego typu RCD, przedstawienie ścieżek sygnałowych, białek i receptorów w nich uczestniczących.
Przedstawienie przyczyn i skutków (choroby) poszczególnych szlaków RCD.

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 złożoność procesów dotyczących
regulowanej śmierci komórki zachodzącej
w organizmie; ma pogłębioną wiedzę z zakresu
obejmującego tematykę regulowanej śmierci komórki;
śledzi aktualną literaturę z zakresu podstawowych
wiadomości na temat mechanizmów i szlaków śmierci
komórki oraz dostrzega dynamiczny rozwój wiedzy
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; zna techniki
analizy procesów zachodzących w komórkach
ulegających regulowanej śmierci; posługuje się
specjalistyczną terminologią w zakresie tematyki
dotyczącej regulowanej śmierci komórki; ma
świadomość złożoności procesów śmierci komórki
zachodzących w organizmie w warunkach
prawidłowych, patologicznych i pod wpływem
działania różnych czynników; potraﬁ poszukiwać
i wykorzystywać informacje naukowe dotyczące
regulowanej śmierci komórki z różnych źródeł
w języku polskim i angielskim; potraﬁ przygotować
prezentację z wykorzystaniem środków komunikacji
werbalnej i multimediów.

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

NBI_K2_U01,
NBI_K2_U03,
NBI_K2_U05, NBI_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić podstawowe testy pozwalające
na oznaczenie wybranych typów śmierci komórki
z zastosowaniem cytometrii przepływowej
i mikroskopii świetlnej/ﬂuorescencyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

8

ćwiczenia

12

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie śmierci komórki. Deﬁnicja regulowanej śmierci komórki. Regulowana
śmierć komórki (ang. regulated cell death, RCD), a przypadkowa śmierć komórki
(ang. accidental cell death, ACD). Programowana Śmierć Komórki (ang.
programmed cell death, PCD) związana z procesami ﬁzjologicznymi - przebudową
tkanek i utrzymaniem homeostazy - jako podtyp RCD. Starzenie się komórki a jej
śmierć, mechanizmy regulujące starzenie się komórki i inﬂammaging.
Nieprawidłowości w cyklu komórkowym (katastrofa mitotyczna). Typy regulowanej
śmierci komórki – charakterystyka, morfologia, ścieżki sygnałowe, przyczyny i
skutki (jeżeli związane z jednostkami chorobowymi):
1. apoptoza wewnątrzpochodna
2. apoptoza zewnątrzpochodna
3. nekroptoza
4. MPT-driven necrosis (nekroza wywołana przez zaburzenia w przepuszczalności
błony)
W1
5. ferroptoza
6. śmierć komórki zależna od autofagii
7. śmierć komórki zależna od lizosomów
8. partanatos
9. entoza
10. pyroptoza
11. immunogenna śmierć komórki
12. NEToza
Indukowanie regulowanej śmierci komórki przez różne czynniki ﬁzjologiczne i
cytotoksyczne, endo- i egzogenne. Regulacja procesów śmierci komórki w
organizmie. Procesy zachodzące na poziomie molekularnym/genetycznym,
biochemicznym i komórkowym w czasie RCD. Zaangażowane białka i receptory.
Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu śmierci komórki. Regulacja procesów
śmierci komórek patologicznych w celach terapeutycznych.

2.

Modele doświadczalne wykorzystywane do badania programowanej śmierci
komórki. Badania in vitro i in vivo procesów i szlaków śmierci komórki. Techniki i
metody
U1
analizy regulowanej śmierci komórki. Znaczenie przeprowadzania badań z zakresu
śmierci komórki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z maksymalnej liczby punktów
przewidzianych do uzyskania na egzaminie.

konwersatorium

zaliczenie

Czynny udział w konwersatorium; opracowanie i przedstawienie
prezentacji multimedialnych.

ćwiczenia

zaliczenie

Czynny udział w ćwiczeniach, wykonanie oznaczeń wybranych typów
śmierci komórki.

Sylabusy
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Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2A0.5ca75697bc61e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w inżynierii tkankowej a także podstawowymi
problemami dotyczącymi biologii komórek macierzystych

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

course participants must know the principles of
biological processes, the structure and function of
macromolecules, molecular mechanisms of intra- and
intercellular signaling, mechanisms of gene
transcription and regulation, post-transcriptional
protein modiﬁcations etc. They also need to know and
understand research tools used in cellular and
molecular biology.

NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U12

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

course participants learn the most recent and
scientiﬁcally relevant research problems regarding
stem cell biology and their applications as well as
research approaches to answer speciﬁc research
questions. Participants learn to construct research
hypotheses and they get to know research
methodology applied to solve speciﬁc research
problems. They are also encouraged to construct new
research hypotheses and ﬁnd research approaches to
verify them. Beside lectures, seminars are designed to
learn how to present, critically review and discuss
scientiﬁc data. Through the discussions course
participants learn how to combine and eﬀectively use
knowledge from diﬀerent disciplines.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

course participants gain several social skills through
group discussions with lecturers and other course
participants, critical evaluation of their own and others
presentations, oral presentation of selected seminar
topic and written summary of seminar topic together
with other course participants (work in groups and
individual), proposing problem questions summarizing
the topic etc

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K04, NBI_K2_K05, zaliczenie na ocenę, esej
NBI_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

6

przygotowanie referatu

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań problemowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

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.

Lectures (15h) provide the background knowledge and engage students into
discussions throughout the lectures. Students are not given the copies of lectures.
Instead they are given original English literature regarding the particular lecture
topics. Follow up seminars (15h) are run by the participants on the selected
research topic. All participants are required to give a seminar. Lectures include
the following topics: Stem cells ate diﬀerent developmental stages; Stem cell
niches and plasticity; Key signaling pathways in stem cell biology; Stem cell
sources for tissue and genetic engineering: Developments in iPS generation and
applications; Stem cell clinical trials etc. Seminars include, but are not limited to:
Stem cells and immunomodulation; Cancer stem cells; Stem cells and fertility,
neural and cardiac regeneration, liver, kidney, pancreas, eye and ear
regeneration etc.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

seminarium

zaliczenie na ocenę, esej

written exam, problem-based, open questions

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość j. angielskiego, bierna i czynna

Sylabusy
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Neuroﬁzjologia eksperymentalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.5ca75696b678c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Sylabusy

student zna/rozumie: - zasady planowania badań
behawioralnych i elektroﬁzjologicznych na preparacie
in vivo i in vitro tkanki nerwowej ssaków, metodologię prowadzenia zewnątrzkomórkowej
rejestracji aktywności pojedynczych komórek
nerwowych i populacji neuronalnych (potencjały
polowe) oraz wewnątrzkomórkowej rejestracji
z zastosowaniem techniki patch-clamp - zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami
laboratoryjnymi (gryzonie) i neuroaktywnymi
związkami chemicznymi.

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - stosować elektroﬁzjologiczne techniki
mikroelektrodowe do: • zewnątrzkomórkowej
rejestracji aktywności pojedynczych komórek
nerwowych (potencjały czynnościowe) i populacji
neuronalnych (potencjały polowe), •
wewnątrzkomórkowej rejestracji zjawisk błonowych
z wykorzystaniem techniki patch-clamp, • elektrycznej
i chemicznej stymulacji tkanki nerwowej. - stosować
zaawansowane techniki mikroskopowe (kontrast
interferencyjno - różniczkowy Nomarskiego w świetle
podczerwonym; DIC IR) do obrazowania pojedynczych
neuronów w preparacie in vitro mózgu ssaków, student potraﬁ posługiwać się operacyjnym
mikroskopem stereoskopowym podczas wykonywania
operacji neurochirurgicznej na preparacie in vivo
mózgu gryzoni, - zaplanować i przeprowadzić, pod
kierunkiem opiekuna naukowego, eksperyment
neuroﬁzjologiczny na preparacie in vivo i in vitro
mózgu gryzonia, - zbierać i interpretować dane
empiryczne opisujące parametry elektroﬁzjologiczne
układu nerwowego na różnych poziomach złożoności
oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
na temat zjawisk neuroﬁzjologicznych, - posługiwać
się specjalistycznym, technicznym słownictwem
z dziedziny neurobiologii i neuroﬁzjologii
eksperymentalnej, - zaplanować podstawowe testy
behawioralne i przeprowadzić czynności związane
z ich przeprowadzeniem.

NBI_K2_U01,
NBI_K2_U05, NBI_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

NBI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów krytycznie spojrzeć na stosowane
przez siebie podejście eksperymentalne i na tej
podstawie weryﬁkować efekty swoich działań i oceniać
jakość interpretacji uzyskanych wyników, dojrzeć jego
ograniczenia i niedoskonałości, wykazuje etyczną
postawę i stosunek do zwierząt laboratoryjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

konsultacje

2

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

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. Przygotowanie preparatu in vitro mózgu szczura do badań
elektroﬁzjologicznych:

1.

- przygotowanie niezbędnych roztworów chemicznych (np. r rów inkubacyjnych, rrów do wypełnienia pipet, r-rów substancji neuroaktywnych),

W1, U1, K1

- przygotowanie układu do inkubacji tkanki nerwowej,
- wypreparowanie mózgu gryzonia i wycięcie fragmentu zawierającego badaną
strukturę.
2. Przygotowanie preparatu in vivo mózgu szczura do badań
elektroﬁzjologicznych:
- dobranie, odpowiedniego do planowanego zabiegu, typu anestezji,
- przygotowanie układu do indukcji i podtrzymania anestezji (np. przygotowanie
układu do izoﬂuranowej anestezji gazowej),
2.

- przygotowanie układów podtrzymujących i monitorujących funkcje życiowe
operowanego zwierzęcia (np. system do kontroli temperatury, układ monitorujący
pracę serca i ruchy oddechowe zwierzęcia),

W1, U1, K1

- przygotowanie stanowiska operacyjnego,
- wprowadzenie zwierzęcia w stan głębokiej narkozy,
- przygotowanie zwierzęcia do implantacji elektrod z wykorzystaniem stereotaksji.
Przeprowadzenie badań neuroﬁzjologicznych z wykorzystaniem
mikroelektrodowych technik elektroﬁzjologicznych:
- przygotowanie aparatury badawczej (ustawienie parametrów wzmacniaczy,
stymulatorów, przetwornika analogowo-cyfrowego, urządzenia do ciśnieniowego i
jontoforetycznego podawania substancji chemicznych, ustawienie optyki
mikroskopu),
- przygotowanie mikroelektrod do rejestracji, stymulacji i lokalnych podań
substancji neuroaktywnych,
3.

- wykonanie rejestracji spontanicznej (np. ECoG) i wywołanej (np. EFP) aktywności
dużych populacji neuronalnych (preparat in vitro i in vivo),

W1, U1, K1

- wykonanie rejestracji aktywności pojedynczych komórek nerwowych z
wykorzystaniem techniki zewnątrzkomórkowej rejestracji potencjałów
czynnościowych (preparat in vivo),
- wykonanie rejestracji zjawisk błonowych komórki nerwowej przy użyciu techniki
patch-clamp w konﬁguracji whole-cell (preparat in vitro),
- badanie wpływu substancji neuroaktywnych, podawanych do systemowo albo
lokalnie, na rejestrowane parametry neuroﬁzjologiczne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maks. 100) z
kolokwiów cząstkowych (maks. 40pkt.) i projektu (maks.
60pkt.; próg ustalany w oparciu o poziom trudności
zaproponowanej w danym semestrze tematyki projektów).
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Podstawy neurochemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.220.1585216719.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu neurochemii i psychiatrii biologicznej. Ponadto,
studenci mogą się zapoznać z metodami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

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 podstawy anatomii ośrodkowego układu
nerwowego, szlaki biosyntezy neuroprzekaźników
i szlaki neurotransmisyjne, zna podstawy patoﬁzjologii
procesów biochemicznych zachodzących w mózgu
a także metodologię stosowaną w badaniach z zakresu
neurochemii

NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11,
NBI_K2_W13

zaliczenie pisemne

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04, NBI_K2_U08

zaliczenie pisemne

NBI_K2_K05, NBI_K2_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie posługiwać się prawidłową terminologią
naukowo-techniczną w zakresie przedmiotu oraz
analizować wyniki badań opublikowanych w literaturze
przedmiotu i krytycznie je oceniać, także ich
wiarygodność i użyteczność diagnostyczną

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wobec ciągłego aktualizowania się wiedzy w zakresie
przedmiotu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład zawiera podstawowe treści z zakresu neurochemii, m.in. zarys anatomii
mózgu, budowa neuronu, formacja mieliny, bariera krew-mózg, potencjał
błonowy, powstawanie i propagacja potencjału czynnościowego, transdukcja
sygnału przez błonę neuronalną, rola fosforylacji w regulacji funkcjonowania
neuronu, gospodarka
energetyczna w mózgu, biochemiczne podstawy ważniejszych schorzeń
neuropsychiatrycznych, neurochemia procesów uczenia się i pamięci. Treści
programowe: 1) Zarys anatomii mózgu, budowa neuronu, formacja mieliny,
bariera krew-mózg; 2) Klasyﬁkacja neurotransmiterów i neuromodulatorów
(aminokwasy, acetylocholina, serotonina, katecholaminy, peptydy opioidowe, inne
neuropeptydy, czynniki troﬁczne, tlenek azotu, puryny, endokannabinoidy), szlaki
neuronalne, transdukcja sygnału przez błonę neuronalną, rola fosforylacji w
regulacji funkcjonowania neuronu; 3) Potencjał błonowy, powstawanie i
propagacja potencjału czynnościowego, kanały jonowe zależne od napięcia; 4)
Budowa synapsy chemicznej, klasyﬁkacja receptorów (związane z białkami G,
kanały jonowe zależne od ligandu, receptory z aktywnością enzymatyczną),
techniki ilościowej analizy receptorów, allosteryczna modyﬁkacja kanałów
jonowych zależnych od ligandu; 5) Biochemiczne podstawy ważniejszych schorzeń
neuropsychiatrycznych (choroba Parkinsona, Alzheimera, pląsawica Huntingtona,
stwardnienie rozsiane, epilepsja; uzależnienia lekowe, schizofrenia, depresja); 6)
Astrocyty

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne uzyskanie co najmniej 50 % punktów z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Neuroobrazowanie funkcji poznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.240.5ca75697c6ce2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcjami teoretycznymi oraz wynikami badań dotyczącymi
mózgowego podłoża wyższych funkcji poznawczych.

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 na temat zasad pomiaru
wybranych technik neuroobrazowania.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05

egzamin pisemny

W2

student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii
badań neuroobrazowych.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05

egzamin pisemny

W3

student posiada wiedzę na temat korelatów
neuronalnych wybranych funkcji poznawczych.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05

egzamin pisemny

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U09, NBI_K2_U11

egzamin pisemny

NBI_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować referat dotyczący wybranej pracy
naukowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania złożoności mechanizmów neuronalnych
leżących u podstaw zjawisk i procesów umysłowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

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.

Podstawy technik neuroobrazowania.

W1, W2, K1

2.

Mózgowe korelaty uwagi selektywnej.

W3, K1

3.

Zespół pomijania stronnego.

W3, K1

4.

Mózgowe korelaty pamięci roboczej.

W3, K1

5.

Skutki uszkodzeń płatów czołowych.

W3, K1

6.

Neuronalne korelaty głównych funkcji mowy.

W3, K1

7.

Mózgowe korelaty pamięci epizodycznej.

W3, K1

Sylabusy
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8.

Referaty studentów.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie pytań otwartych, próg zaliczenia: co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi. Ocena z referatu uwzględniana w ocenie
końcowej.
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Neurobiologia motywacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.240.5ca75697c9c69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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

Zakłada się, że po zakończonym procesie kształcenia w ramach modułu, student będzie znał neurobiologiczne
podłoże podstawowych mechanizmów związanych z motywowaniem zachowań i podejmowaniem decyzji.

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/rozumie: - systemy mózgowe związanych
z motywacją zachowań i podejmowaniem decyzji, neuronalne podłoże interakcji pomiędzy systemem
motywacji i podejmowania decyzji, a innymi
systemami mózgu, - neuropatologiczne podłoże
podstawowych chorób u podłoża których leżą
zaburzenia motywacji i podejmowania decyzji, podstawowe metody badania neurobiologicznego
podłoża motywacji i podejmowania decyzji.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03

egzamin ustny

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - wykorzystać aktualną literaturę naukową z zakresu
neurobiologii, - potraﬁ krytycznie analizować
informacje z literatury naukowej oraz masowych
mediów informacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Kurs będzie dotyczył neurobiologicznych mechanizmów leżących u podstaw
motywacji zachowań i podejmowania decyzji przez zwierzęta. Przedstawione
zostaną zarówno czynniki motywujące działania zwierząt, jak również podział
samych zachowań i reakcji zwierząt na te czynniki (np.: zachowania apetytywne,
przygotowawcze, zachowania instrumentalne vs. konsumpcyjne; aktywacja vs.
ukierunkowane działanie). Przedstawione i omówione zostaną neuroanatomia i
neuroﬁzjologia jąder podstawnych przodomózgowia oraz ich udział w
mechanizmie podejmowania decyzji. Omówione zostanie działanie i budowa
układu dopaminowego mózgowia ssaków ze szczególnym uwzględnieniem jego
roli w kontroli motywacji zwierząt. Przestawione zostaną efekty zaburzeń działania
omawianych systemów.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu na ocenę pozytywną.
brak
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Seminarium magisterskie II rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2C0.5ca75697cd013.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność multimedialnej prezentacji wyników badań własnych i obcych

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

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W02,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W04,
NBI_K2_W05,
NBI_K2_W08,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W10,
NBI_K2_W11,
NBI_K2_W13

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

przygotować w formie prezentacji multimedialnej
seminarium na dowolny.

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04, NBI_K2_U08

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

przedstawić tematykę prowadzonych przez siebie
badań naukowych w formie seminarium
multimedialnego.

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U05,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09,
NBI_K2_U10,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U13

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

przeanalizować i przedyskutować wyniki badań
własnych w formie seminarium multimedialnego.

NBI_K2_U01,
NBI_K2_U02,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U05,
NBI_K2_U06,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09,
NBI_K2_U10,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U13

zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

najnowsze problemy współczesnej neurobiologii.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w grupie.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K03, NBI_K2_K04, zaliczenie ustne,
NBI_K2_K05, NBI_K2_K06, prezentacja, zaliczenie
NBI_K2_K07, NBI_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
45

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie pracy dyplomowej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Seminarium podzielone jest na dwa zasadnicze bloki. W pierwszym, każdy ze
studentów wygłasza seminarium na dowolny (przez siebie) wybrany temat.

W1, U1, K1

2.

W drugim bloku, każdy ze studentów przedstawia zagadnienia badawcze
realizowane w ramach pracy magisterskiej, otrzymane wyniki i ich dyskusję.

W1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach
i wygłoszenie 2 seminariów w formie prezentacji
multimedialnej. Dopuszczalne są tylko usprawiedliwione
(zwolnienie lekarskie, bardzo ważny powód losowy)
nieobecności.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest udział we wszystkich
zajęciach i wygłoszenie 2 seminariów w formie
prezentacji multimedialnej.
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Structure and function of the cerebral cortex
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.240.5ca75697d0251.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aktualnym stanem wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania kory mózgowej.
Prezentacja przez studenta wystąpienia w języku angielskim oraz dyskusja.

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 ukończeniu kursu student powinien posiadać
pogłębioną wiedzę z zakresu budowy i funkcji kory
mózgowej jako najwyżej zorganizowanej struktury
ośrodkowego układu nerwowego ssaków. Powinien
rozumieć i potraﬁć wytłumaczyć podstawowe
zagadnienia związane z kodowaniem bodźców
wzrokowych i czuciowych oraz ich przetwarzaniem
w korze mózgowej oraz powinien rozumieć i potraﬁć
wytłumaczyć, w jaki sposób kora mózgowa kieruje
czynnościami ruchowymi organizmu.

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U11

prezentacja

NBI_K2_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

biegle korzystać z aktualnej literatury naukowej
w języku angielskim wykazuje umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji z literatury naukowej oraz
umie samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne, w języku angielskim, dotyczące
zagadnień z zakresu neurobiologii kory mózgowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z literaturą w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy, także pod kątem jej zastosowań
praktycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Budowa makroskopowa i mikroskopowa kory nowej (neocortex) ssaków - cechy
wspólne i specjalizacje. Kwestia lokalizacji funkcji w korze mózgowej. Metody
badań kory mózgowej człowieka i zwierząt - rejestracje elektroﬁzjologiczne i
techniki obrazowania.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Rozwój ewolucyjny kory mózgowej - kora dawna, kora stara i kora nowa. Pre- i
postnatalny rozwój osobniczy mózgu i kory mózgowej ssaków. Połączenia
wzgórzowo-korowe i korowo-wzgórzowe. Układy nieswoiste. Zaburzenia
rozwojowe.

W1, U1, K1

3.

Rodzaje neuronów i organizacja synaptyczna "modułów" korowych.
Neuroprzekaźnictwo w synapsie glutaminianergicznej i GABAergicznej. Receptory
jonotropowe i metabotropowe. Neuroprzekaźnictwo a neuromodulacja.

W1, U1, K1

4.

Układ wzrokowy i organizacja kory wzrokowej. Kanały przetwarzania informacji w
układzie wzrokowym.

W1, U1, K1

5.

Układ czuciowy i organizacja kory czuciowej (somatosensorycznej). Plastyczność
organizacji kory mózgowej.

W1, U1, K1

6.

Związki anatomiczne i funkcjonalne kory mózgowej z podkorowymi strukturami
mózgowia ssaków - jądrami podstawy, jądrami pnia mózgu, ciałem
migdałowatym.

W1, U1, K1

7.

Układ ruchowy. Związki anatomiczne i funkcjonalne kory mózgowej z rdzeniem
kręgowym.

W1, U1, K1

8.

Kora przedczołowa. Patologiczne zmiany anatomiczne i funkcjonalne kory
mózgowej i struktur podkorowych w chorobach neuropsychiatrycznych i
neurodegeneracyjnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia przedmiotu są: (1) obecność na zajęciach
i czynny udział w dyskusji (2) pozytywna ocena prezentacji
przygotowanej na podstawie zadanej pozycji literatury (3)
zdanie pisemnego egzaminu końcowego (co najmniej 50%
prawidłowych odpowiedzi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Projekt badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2C0.5ca75697d36c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
zajęcia laboratoryjne: 8

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
zajęcia laboratoryjne: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wykonanie przez studenta doświadczeń, które będą stanowiły podstawę pracy magisterskiej.

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

zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi
i technik badawczych z zakresu neurobiologii;
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w laboratorium.

NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11

zaliczenie

NBI_K2_U05, NBI_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze
pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazania odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
za pracę własną i innych oraz szanuje pracę
wykonywaną przez innych. Ma świadomość zagrożeń,
powstających w związku ze stosowaniem technik
badawczych i wykazuje odpowiedzialność
na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób.

NBI_K2_K02, NBI_K2_K03,
zaliczenie
NBI_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

zajęcia laboratoryjne

8

przeprowadzenie badań empirycznych

170

analiza i przygotowanie danych

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
213

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta
zajęcia laboratoryjne

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
7

przeprowadzenie badań empirycznych

120

analiza i przygotowanie danych

80

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
207

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykonanie doświadczeń składających się na projekt badawczy stanowiący
podstawę pracy magisterskiej i całościowe opracowanie ich wyników.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie przez studenta doświadczeń,stanowiących podstawę pracy
magisterskiej.

zajęcia laboratoryjne

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
zajęcia laboratoryjne

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie przez studenta doświadczeń, stanowiących podstawę pracy
magisterskiej.
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Pracownia specjalizacyjna II rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.2C0.5ca75697d6b0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 5

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej.

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

znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk
i procesów związanych z różnorakimi czynnościami
mózgu oraz zna i rozumie zasady metodologii nauk
przyrodniczych; zasady planowania badań
z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych
z zakresu neurobiologii; podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

NBI_K2_W05,
NBI_K2_W06,
NBI_K2_W09,
NBI_K2_W11

zaliczenie

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U07,
NBI_K2_U08,
NBI_K2_U09,
NBI_K2_U10,
NBI_K2_U11, NBI_K2_U13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przedyskutować i zinterpretować aktualną literaturę
naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim
i w języku angielskim, wykazać krytycyzm w analizie
i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu
a szczególnie dostępnej w masowych mediach,
sformułować uzasadnione sądy na podstawie danych
pochodzących z różnych źródeł, przygotować
wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac
badawczych, z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej; być samokrytyczny i wyciągać
wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności,
postaw i działań; samodzielnie planować własną
karierę zawodową lub naukową.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie
analizy swoich umiejętności, postaw i działań;
kierowania się zasadami etyki badań naukowych;
wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu;
zrozumienia potrzeby systematycznego zapoznawania
się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych
nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań
praktycznych.

NBI_K2_K02, NBI_K2_K04,
zaliczenie
NBI_K2_K05

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

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

Forma aktywności studenta
konsultacje

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
9.0

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.

Student, konsultując na bieżąco swoje poczynania z opiekunem, opracowuje dane
literaturowe dotyczące tematu pracy magisterskiej oraz dane doświadczalne,
uzyskane w ramach doświadczeń przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu
badawczego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

konsultacje

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konsultacje

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega zarówno treść jak i forma pracy magisterskiej. Po
zaakceptowaniu przedstawionej pracy przez opiekuna oraz recenzenta
student przystępuje do egzaminu magisterskiego.
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Neurohormony – regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.280.5ca75697e6f3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 9

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest poznanie mechanizmów wymiany informacji między komórkami
organizmów wielokomórkowych i zrozumienie mechanizmów odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna molekularne podłoże interakcji
międzykomórkowych i transdukcji sygnału w komórce,
w tym w komórce nerwowej.

NBI_K2_W03,
NBI_K2_W06

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie przygotować i przedstawic wystąpienie
ustne, wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji
informacji z literatury naukowej i wykazuje
umiejętność formułowania uzasadnionych sądów
na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

NBI_K2_U03,
NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U11

prezentacja

NBI_K2_K05, NBI_K2_K07

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, w celu poszerzania
i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych
nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań
praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

9

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
39

ECTS
1.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikacja międzykomórkowa - cząsteczki przenoszące informację biologiczną
między komórkami organizmów wielokomórkowych (w tym neuroaktywne
peptydy),
transdukcja sygnału

W1, K1

2.

Receptory wewnątrzkomórkowe i błonowe (budowa i sposób uruchamiania
przekazu sygnału): receptory jonotropowe, metabotropowe, nukleotydowe,
katalityczne, jądrowe; rola jonów Ca++ w regulacji przekazywania sygnału,
działanie genomowe i pozagenomowe steroidów.

W1, K1

3.

Sygnały przetrwania i śmierci komórki, szlaki Wnt, NFκB

W1, K1

4.

Kisspeptyna; Neurohormonalna regulacja przyjmowania pokarmu

W1, K1

Sylabusy
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Tematyka konwersatoriów: mechanizmy śmierci komórkowej komórek układu
nerwowego w stanach ﬁzjologicznych i patologicznych; steroidy w układzie
nerwowym, komunikacja miedzykomórkowa za pośrednictwem egzosomów w
układzie nerwowym.

5.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test wielokrotnego wyboru, pytania problemowe, analiza i opis rysunku warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji w oparciu o anglojęzyczną publikację.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak, wymagana obecność na konwersatoriach

Sylabusy
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Ewolucja układu nerwowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.280.5ca75697ec446.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat ewolucji układu nerwowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

proces ewolucji układu nerwowego

NBI_K2_W01,
NBI_K2_W03,
NBI_K2_W06

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwijać wiedzę na temat ewolucji systemu
nerwowego

NBI_K2_U03, NBI_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy na temat ewolucji układu
nerwowego

NBI_K2_K02, NBI_K2_K05,
egzamin pisemny
NBI_K2_K07

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
• komunikacja chemiczna u jednokomórkowców
• proste układy nerwowe
• układy nerwowe bezkręgowców i kręgowców - analiza porównawcza
• ewolucja neurotransmisji
• ewolucja percepcji: zmysły chemiczne

1.

W1, U1, K1
• ewolucja percepcji: wzrok
• komunikacja akustyczna i ewolucja języka
• mózgi ssaków, encefalizacja, inteligencja
• ewolucja pamięci
• powstanie świadomości

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zestaw 15 pytań otwartych,każde pytanie punktowane jest od 0 do 2
punktów, do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 15 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Planowanie kariery zawodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
neurobiologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlNBIS.280.5ca75697efad8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do zaplanowania ścieżki kariery

C2

Przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych

C3

Sprostanie oczekiwaniom rynku pracy

C4

Ćwiczenie umiejętności społecznych w grupie

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

możliwe ścieżki zawodowe absolwenta neurobiologii.

NBI_K2_W12

prezentacja

W2

student wymienia przykładowe instytucje rynku pracy,
w których może podjąć zatrudnienie po ukończeniu
studiów.

NBI_K2_W12

prezentacja

W3

student zna wybrane możliwości/sposoby
poszukiwania pracy; wymienia instytucje, w których
może uzyskać pomoc podczas poszukiwania
zatrudnienia.

NBI_K2_W12

prezentacja

W4

student zna rodzaje oraz zasady pisania dokumentów
aplikacyjnych.

NBI_K2_W12

zadanie pisemne

W5

student zna zasady zakładania własnej działalności
gospodarczej oraz instytucje wspomagające w tym
procesie.

NBI_K2_W12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować możliwe ścieżki własnego rozwoju
zawodowego.

NBI_K2_U04, NBI_K2_U13

prezentacja

U2

znajdować informacje na temat rynku pracy i ocenia
swoje możliwości zatrudnienia.

NBI_K2_U04,
NBI_K2_U08, NBI_K2_U13

prezentacja

U3

przygotować list motywacyjny oraz CV na wybrane
ogłoszenie o pracę.

NBI_K2_U04, NBI_K2_U13

zadanie pisemne

U4

aktywnie wyszukiwać i krytycznie oceniać informacje
na temat zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

NBI_K2_U04, NBI_K2_U13

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego planowania własnego rozwoju
zawodowego.

NBI_K2_K02, NBI_K2_K05,
prezentacja
NBI_K2_K07, NBI_K2_K08

K2

rozwijania umiejętności interpersonalnych.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K06,
prezentacja
NBI_K2_K07, NBI_K2_K08

K3

podejmowania pracy zespołowej.

NBI_K2_K01, NBI_K2_K02,
NBI_K2_K03, NBI_K2_K06, prezentacja
NBI_K2_K07, NBI_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

12

analiza aktów normatywnych

3

przygotowanie do zajęć

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady dobrego planowania kariery zawodowej. Kompetencje społeczne.
Autodiagnoza. Sposoby aktywnego poszukiwania pracy.

W1, W3, U1, K1, K2, K3

2.

Przegląd rynku pracy w Polsce i w Europie. Sektory rynku pracy: ﬁrma
międzynarodowa; ﬁrmy polskie i z kapitałem zagranicznym; własna ﬁrma;
organizacje pozarządowe; administracja rządowa, instytucje naukowe;
szkolnictwo. Zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: życiorysu
zawodowego (CV) i listu motywacyjnego. Proces rekrutacji: przygotowanie do
rozmowy kwaliﬁkacyjnej, jej typy i przebieg, najczęściej zadawane pytania,
rodzaje testów kwaliﬁkacyjnych, na czym polega działalność Assessment Center.

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

3.

Własna działalność gospodarcza. Jak napisać biznesplan? Gdzie szukać pomocy
podczas zakładania własnej działalności (np. Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości, PARP).

W1, W3, W5, U1, U2, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie obecności (wymagane 100%
obecności/wskazane formy odrobienia zajęć), pozytywna ocena
prezentacja, zadanie pisemne
zadań (wyszukiwanie ofert pracy, pisanie CV, listu
motywacyjnego), aktywny udział w dyskusjach.
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