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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Biologii

Nazwa kierunku:

zarządzanie zasobami przyrody

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
Program studiów Zarządzanie zasobami przyrody łączy aktualną wiedzę przyrodniczą z umiejętnościami praktycznymi
trudnymi do uzyskania na innych, pokrewnych kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii UJ. Kierunek doskonale
wpisuje się w proces reorganizacji i reformy studiów biologicznych, a także jest przemyślaną konsekwencją poszerzania
oferty studiów z dziedziny nauk przyrodniczych.

Koncepcja kształcenia
Ogólnoakademicki charakter programu nauczania wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń
edukacyjną w oparciu o wysokie standardy i potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Poza wykładami, program studiów przewiduje praktyczne formy zajęć w doskonale wyposażonych, nowoczesnych
laboratoriach, umożliwiające zdobycie niezbędnego doświadczenia przyrodniczego oraz umiejętności pracy w zespole.
Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej Instytutu Nauk o
Środowisku, pracowników Wydziału Biologii i ekspertów z instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień zarządzaniem
zasobami przyrody.
Kształcenie na kierunku jest odpowiedzią na założenia zawarte w Strategii Rozwoju UJ takie jak:
1. Integracja działalności uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych
2. Rozwój i optymalne wykorzystanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej UJ
3. Najwyższa jakość nauczania
4. Wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej na UJ
5. Wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej
6. Najwyższa jakość badań naukowych
7. Promowanie badań interdyscyplinarnych

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
1. nabycie praktycznej umiejętności sporządzania ocen, analiz ryzyka i waloryzacji środowiskowych oraz różnego
rodzaju raportów i sprawozdań
2. nabycie umiejętności oceny działań gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony
środowiska
3. nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji środowiskowych
4. nabycie umiejętności pracy w grupie
5. nabycie umiejętności praktycznej pracy w laboratorium i w terenie
6. nabycie umiejętności skutecznego i kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z konﬂiktu interesów
różnych grup społecznych
7. nabycie umiejętności waloryzacji zasobów przyrody i oceny ryzyka środowiskowego
8. nabycie umiejętności zdobywania grantów i funduszy
9. przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zajmujących się
ochroną przyrody i środowiska
10. przygotowanie do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w kraju i za granicą
11. 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
12. uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu ochrony i zarządzania zasobami przyrody
13. znajomość podstaw prawnych systemu ochrony środowiska

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Problemy współczesnego środowiska naturalnego wymagają kształcenia specjalistów posiadających gruntowną wiedzę,
umiejętności i kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania zasobami wspólnymi. Potencjalni pracodawcy
poszukują absolwentów gotowych do pracy 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 i oceną ryzyka działań społecznoekonomicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku zarządzanie zasobami przyrody posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony
środowiska i zarządzania zasobami przyrody zgodne z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
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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:
Bioindykacja skażeń w Polsce Południowej; 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; Jakość 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 specjalistycznych przedmiotów prowadzonych w ramach kierunku Zarządzanie zasobami przyrody są
pracownicy naukowi posiadający uznany dorobek w swojej dziedzinie i będący często kierownikami projektów badawczych.
Większość badań realizowanych przez pracowników Instytutu Nauk o Środowisku, związana jest z ochroną środowiska i
przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji. Prowadzone są prace naukowe w dziedzinie ochrony zasobów
genetycznych, prace dotyczące biologii i ekologii osobników, populacji, a także całych biocenoz i ekosystemów. Wiele
realizowanych badań ma zastosowanie praktyczne i jest realizowanych we współpracy z Parkami Narodowymi i zakładami
przemysłowymi np. oczyszczalniami ścieków. Doskonałym potwierdzeniem jakości tych badań jest duża liczba projektów i
grantów, których corocznie beneﬁcjentami są pracownicy INoŚ i w których wykonanie zaangażowani są studenci wykonujący
swoje prace magisterskich. Aktywnemu udziałowi studentów w pracach badawczych sprzyja nowoczesna struktura
organizacyjna Instytutu, który składa się z zespołów badawczych łatwo dostosowujących się do zadań zaplanowanych w
projektach i grantach. Kierownik projektu zwykle 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 dydaktycznychi 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) 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 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 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.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0511

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 55 ECTS oraz
realizowane w formie fakultatywnej (65 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które
student uzyskuje odpowiednio 6 i 35 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna
część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

115

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: 1255

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
n/d

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZZP_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla
środowiska i zasobów przyrody

P7U_W

ZZP_K2_W02

Absolwent zna i rozumie metodologię nauk biologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem metod badania bioróżnorodności, waloryzacji i oceny ryzyka
środowiskowego, a także potraﬁ krytycznie analizować dane i wyniki z
wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

P7S_WG

ZZP_K2_W03

Absolwent zna i rozumie obserwowane związki, zależności i zasady funkcjonowania
przyrody

P7U_W

ZZP_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, zarządzania
zasobami przyrody oraz prawne aspekty działań, dzięki którym dostrzega związki,
zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach
funkcjonowania środowiska przyrodniczego

P7U_W, P7S_WK

ZZP_K2_W05

Absolwent zna i rozumie aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potraﬁ
wskazać nowe zagrożenia

P7U_W

ZZP_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zmiany legislacyjne w zakresie ochrony przyrody i
zarządzania zasobami naturalnymi

P7U_W, P7S_WK

ZZP_K2_W07

Absolwent zna i rozumie zmiany i nowe trendy w ochronie przyrody i zarzadzaniu jej
zasobami

P7S_WG

ZZP_K2_W08

Absolwent zna i rozumie podstawowe i zaawansowane metody prognozowania
przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych,
statystycznych i informatycznych

P7S_WG

ZZP_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zasady planowania badań, weryﬁkowania hipotez
badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości
środowiska przyrodniczego

P7U_W

ZZP_K2_W10

Absolwent zna i rozumie ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system
zarządzania zasobami przyrody w Polsce

P7U_W, P7S_WG

ZZP_K2_W11

Absolwent zna i rozumie zasady dotyczące sposobów pozyskiwania i rozliczania
projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony przyrody i zarządzania jej
zasobami

P7U_W, P7S_WK

ZZP_K2_W12

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wykonywania waloryzacji,
oceny ryzyka inwestycji i negatywnego ich oddziaływania na środowisko

P7U_W, P7S_WK

ZZP_K2_W13

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

P7U_W

ZZP_K2_W14

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

ZZP_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań
związanych z ochroną przyrody i zarządzaniem jej zasobami

P7S_UW

ZZP_K2_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych
źródeł w języku polskim i angielskim

P7S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZZP_K2_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony
przyrody

P7U_U, P7S_UK

ZZP_K2_U04

Absolwent potraﬁ wyszukiwać i selekcjonować informacje, zwłaszcza ze źródeł
elektronicznych

P7S_UW,
P7S_UU

ZZP_K2_U05

Absolwent potraﬁ planować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić
waloryzację i ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko
planowanych działań i inwestycji

P7U_U, P7S_UW

ZZP_K2_U06

Absolwent potraﬁ stosować odpowiednie narzędzia statystyczne oraz programy
komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania

P7U_U, P7S_UW

ZZP_K2_U07

Absolwent potraﬁ przygotować prezentację z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimedialnej

P7U_U, P7S_UK

ZZP_K2_U08

Absolwent potraﬁ napisać pracę badawczą i rewaloryzacyjną prezentującą własne
badania, a także opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

ZZP_K2_U09

Absolwent potraﬁ komunikować się w języku angielskim, przedstawić w tym języku
zagadnienia związane z tematyką studiów

P7U_U, P7S_UK

ZZP_K2_U10

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim w zakresie nauk biologicznych
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK

ZZP_K2_U11

Absolwent potraﬁ pracować w zespole przyjmując różne role, w tym kierować pracą
zespołu przydzielając zadania i rozliczając z ich wykonania

P7S_UO

ZZP_K2_U12

Absolwent potraﬁ wykorzystywać specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji
zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

P7S_UW

ZZP_K2_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZZP_K2_K01

Absolwent jest gotów do samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy i posiadanego doświadczenia

P7S_KK, P7S_KR

ZZP_K2_K02

Absolwent jest gotów do rozwiązywania dylematów związanych z wykonywaną pracą
zgodnie z zasadami etyki

P7S_KR

ZZP_K2_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnej oceny zagrożeń wynikających podczas
pracy oraz wpływa na tworzenie bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad
ergonomii

P7U_K, P7S_KR

ZZP_K2_K04

Absolwent jest gotów do promowania zachowań proekologicznych i
prośrodowiskowych istotnych dla ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz
zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania
własnych argumentów

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

ZZP_K2_K05

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone
efekty w określonym czasie

P7U_K, P7S_KO

ZZP_K2_K06

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

P7S_KR, P7S_KO

ZZP_K2_K07

Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, potraﬁ planować
prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

P7U_K, P7S_KR

ZZP_K2_K08

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

P7S_KK, P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:
1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za
zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bioremediacja gleb i wód

45

3,0

egzamin

O

Gospodarka leśna

30

2,0

egzamin

O

Metody statystyczne

40

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych

30

3,0

egzamin

O

Podstawy organizacji i zarządzania

15

1,0

egzamin

O

Pracownia specjalizacyjna

15

5,0

zaliczenie

O

Proseminarium II

30

2,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne

O

Ekologia miasta

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka przestrzenna gmin

30

3,0

egzamin

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oceanologia - wprowadzenie

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical aspects of environmental conservation-part 1

42

3,0

egzamin

F

Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja,
preparowanie owadów

60

3,0

zaliczenie

F

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy badań środowiska

30

2,0

egzamin

Plany studiów

F

F

10 / 192

Przedmiot
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

egzamin

F

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

Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody analizy przestrzennej

30

4,0

egzamin

Metody monitoringu przyrodniczego

100

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Różnorodność biotyczna Polski

60

4,0

egzamin

Zastosowanie Systemów Informacji Geograﬁcznej (GIS) w naukach
przyrodniczych

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna

15

5,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne

O

O

O

Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji

50

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biomonitoring ekosystemów wodnych

55

3,0

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

Hydrologia obszarów zurbanizowanych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Katastrofy w przyrodzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lichenologia i lichenoindykacja

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical aspects of environmental conservation-part 2

23

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology-ﬁeld course

120

10,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie zasobami przyrody

55

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

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

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego

30

2,0

egzamin

Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska

40

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Globalne problemy ekologii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gospodarka odpadami stałymi

45

2,0

egzamin

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

35

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna

30

10,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne

O

O

O

Island biogeography

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia miasta

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekologia wód śródlądowych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gospodarka przestrzenna gmin

30

3,0

egzamin

Naukowe podstawy ochrony przyrody

36

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oceanologia - wprowadzenie

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The ecology and conservation of Carnivora

38

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy badań środowiska

30

2,0

egzamin

F

Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja,
preparowanie owadów

60

3,0

zaliczenie

F

Practical aspects of environmental conservation-part 1

42

3,0

egzamin

F

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Edukacja ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gospodarka wodno-ściekowa

30

2,0

egzamin

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

16

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Rolnictwo przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna

60

15,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne

O

O

Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji

50

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Biomonitoring ekosystemów wodnych

55

3,0

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

Hydrologia obszarów zurbanizowanych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Katastrofy w przyrodzie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lichenologia i lichenoindykacja

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Methods of secondary data analysis on society and environment

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Practical aspects of environmental conservation-part 2

23

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tropical ecology-ﬁeld course

120

10,0

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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Bioremediacja gleb i wód
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.210.5cac67bced99b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0522Środowisko naturalne i przyroda

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, ćwiczenia: 15, konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu zdolności remediacyjnych roślin i mikroorganizmów oraz podstaw
wykorzystania biotechnologii środowiskowej do naprawy zdegradowanego środowiska. Omówienie wybranych
przykładów praktycznego zastosowania bioremediacji oraz monitoringu zmian zachodzących w środowisku.

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 przyczyny degradacji środowiska; zna
właściwości wybranych grup organizmów,
umożliwiające ich wykorzystanie do naprawy
zdegradowanego środowiska; identyﬁkuje nowe
zagrożenia dla środowiska.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U05

prezentacja, zaliczenie

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić selekcję organizmów pod kątem ich
przydatności w bioremediacji; potraﬁ badać
właściwości wyselekcjonowanych organizmów; potraﬁ
zaproponować strategię remediacji, odpowiednią dla
danego przypadku.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student dostrzega oraz rozumie potrzeby racjonalnego
gospodarowania środowiskiem; dostrzega potrzebę
oraz znaczenie wykorzystania organizmów
w remediacji środowiska; student rozwija współpracę
w grupie; potraﬁ być samokrytyczny i wyciągać
wnioski z własnej pracy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

22

ćwiczenia

15

konwersatorium

8

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

8

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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1.

Biologiczne metody remediacji obszarów podlegających presji przemysłowej i
zagospodarowania terenów zdegradowanych; działy remediacji; źródła i
zagrożenia poszczególnych grup zanieczyszczeń; aktualna wiedza z zakresu
zdolności remediacyjnych roślin i mikroorganizmów; oraz podstaw wykorzystania
biotechnologii środowiskowej do naprawy zdegradowanego środowiska;
omówienie wybranych przykładów praktycznego zastosowania bioremediacji oraz
monitoringu zmian zachodzących w środowisku.

W1, U1, K1

2.

Izolacja i selekcja mikroorganizmów zdolnych do bioremediacji zanieczyszczeń;
badanie właściwości wyselekcjonowanych organizmów.

U1, K1

3.

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

W1, 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 (egzamin końcowy).

ćwiczenia

zaliczenie

Stopień poznania praktycznych metod na ćwiczeniach.

konwersatorium

prezentacja

Jakość prezentacji studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach.

Sylabusy
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Gospodarka leśna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.210.5cac67bcefa1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0522Środowisko naturalne i przyroda

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: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw gospodarki leśnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problemy związane z terenami zalesionymi
i współczesne zagrożenia

ZZP_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie
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W2

zasady ochrony terenów leśnych, podstawy
zarządzania lasami oraz uwarunkowania prawne

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

W3

metody inwentaryzacji i regulacji stanu zasobów
leśnych, metody postępowania hodowlanego w lasach
wielofunkcyjnych oraz ich wpływ na walory
produkcyjne i ochronne ekosystemów leśnych.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
leśnictwa i dendrologii

ZZP_K2_U03

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

U2

zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego
przeprowadzić waloryzację i ocenę stanu środowiska
leśnego, a także ocenić ryzyko planowanych działań
i inwestycji

ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

K1

propagowania konieczności ochrony lasów oraz
zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada
zdolności mediacji i przedstawiania własnych
argumentów

ZZP_K2_K04

projekt

K2

do pracy w zespole, potraﬁ planować pracę w zakresie
podziału obowiązków i zarządzania czasem

ZZP_K2_K07

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy biologii i ekologii lasu. Zarządzanie i gospodarowanie zasobami leśnymi.
Rola ekosystemów leśnych w środowisku. Współczesne zagrożenia dla lasów.
Podstawy prawne w gospodarce leśnej.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z odpowiedzi na pytania zamknięte i
otwarte

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

praca pisemna przygotowywana przez studenta w ramach zajęć i pracy
własnej, uczestnictwo w ćwiczeniach z opracowaniem projektu w grupach

Sylabusy
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Metody statystyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

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: 20, ćwiczenia: 20

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

22 / 192

W1

student rozumie podstawowe pojęcia stosowane
w statystyce, koncepcję dokonywania szacowań
wartości w populacji generalnej na podstawie próby
statystycznej oraz ideę testu statystycznego
(wnioskowania statystycznego). Rozumie
na podstawowym poziomie teoretyczne podstawy
analizy regresji i analizy wariancji.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wybrać właściwą metodę analiz statystycznych
do analizowania prostych układów eksperymentalnych
i quasi-eksperymentalnych. Potraﬁ wykorzystać
programy Excel i Statistica do tworzenia
i przetwarzania prostych baz danych oraz
wykonywania najczęściej wykorzystywanych analiz
statystycznych (statystyki opisowe; test t dla różnicy
średnich; prosta analiza korelacji i regresji; prosta
analiza wariancji; test chi kwadrat stosowany
do analizy frekwencji i badania zgodności rozkładów);
Potraﬁ przestawić wyniki analiz w raporcie pisemnym
wykorzystując odpowiednią ich ilustrację (tabele,
wykresy) oraz wyciągnąć wnioski w oparciu
o uzyskane wyniki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ współpracować z innymi studentami przy
analizie danych i opracowaniu raportów; Akceptuje
konieczność rygorystycznego przestrzegania
wymogów metodologicznych w analizie wyników
badań empirycznych oraz ostrożności w wyciąganiu
wniosków opartych o wyniki analiz.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

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.

Zakres treści wykładów konwersatoryjnych: Repetytorium z podstaw metod
statystycznych (skale pomiarowe, populacja generalna i próba, deﬁnicje miar
tendencji centralnej i rozproszenia obserwacji, rozkład zmiennej, estymacja,
przedział ufności, test statystyczny, błąd I i II rodzaju, rozkład t i F, test t dla
różnicy między wartościami średnimi); Analiza prostej korelacji i regresji liniowej;
oszacowanie metodą najmniejszych kwadratów; Prosta analiza wariancji (ANOVA),
testy wielokrotne dla hipotez a priori (zaplanowane) i a posteriori (post hoc);
czynniki losowe i ustalone (model I i II ANOVA); ANOVA dwuczynnikowa i
hierarchiczna; Analiza frekwencji i badanie zgodności rozkładów (test chi
kwadrat).

W1, K1

2.

Zakres ćwiczeń:
- Praca z programem Excel: tworzenie i przekształcanie zbiorów danych oraz
wykonywanie prostych analiz statystycznych i prezentacji graﬁcznych;
- Praca z programem Statistica: import i eksport danych, wybieranie podzbiorów
danych, sortowanie, transformacje, graﬁczne prezentacje rozkładów obserwacji,
obliczanie statystyk opisowych i ich graﬁczna prezentacja, test t-Studenta i jego
nieparametryczne alternatywy; test zgodności rozkładu; analiza korelacji i analizy
regresji, analiza wariancji (prosta, czynnikowa, hierarchiczna).

U1, K1

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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

• Egzamin końcowy: pytania teoretyczne oraz praktyczne wykonanie
kompletnych analiz statystycznych dla przykładowego zestawu
danych przy pomocy pakietu Statistica (obliczanie statystyk
opisowych i ich prezentacja, zdeﬁniowanie poprawnego modelu
statystycznego dla stawianych hipotez, wykonanie i przedstawienie
wyników testów statystycznych, przedstawienie wniosków). •
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie ≥40% punktów
zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. • Końcowa ocena z
kursu obliczana jest w oparciu o wartość średnią z punktów
uzyskanych z testów na ćwiczeniach i egzaminu (z równymi
wagami).

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

• Krótkie testy na ćwiczeniach, sprawdzające przygotowanie do
danych ćwiczeń. • Raporty pisemne z analiz statystycznych
przeprowadzanych na ćwiczeniach (praca w grupach). • Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu w pierwszym
terminie jest uzyskanie ≥40% punków z testów oraz zaliczenie
raportów. • Dla osób które nie uzyskały ≥40% punktów z testów
cząstkowych przeprowadzany jest zbiorczy test końcowy z całego
materiału. Do zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu w
drugim terminie wymagane jest uzyskanie ≥ 40% punktów z testu
zbiorczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy rachunku prawdopodobieństwa i metod statystycznych w zakresie takim jak wymagany na studiach biologicznych
pierwszego poziomu; umiejętność posługiwania się komputerem
Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.210.5cb09f840122c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
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

Studenci poznają podstawowe informacje dotyczące metod badania wód i gleb pod kątem oceny ich
oddziaływania na środowisko. Uświadomione im zostanie jakie problemy są związane z ich użytkowaniem oraz co
może wpływać na pogorszenie ich stanu. Przedstawiony zostanie wpływ eksploatacji różnego typu złóż surowców
mineralnych na środowisko naturalne oraz jak mozna ograniczyc to szkodliwe oddziaływanie.

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 metody badań i poboru próbek; potraﬁ
zastosować odpowiednie procedury dla właściwych
zagrożeń; potraﬁ rozpoznać związki pomiędzy różnymi
systemami środowiskowymi; objaśnia procesy
zanieczyszczenia skał, gleb i wód; jest w stanie ocenić
wpływ eksploatacji różnych typów surowców
na srodowisko;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

prezentacja

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

łączyć zagadnienia z różnych dziedzin związanych
z ochroną środowiska; potraﬁ ocenić zagrożenia
krótko- i długofalowe; nabywa umiejętności
opracowania i prezentacji wybranych zagadnień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w kilkuosobowym zespole, jest kreatywny
i potraﬁ wyrażać merytoryczne opinie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Treść kursu: Pojęcia podstawowe. Metody badania zanieczyszczeń chemicznych.
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, monitoring jakości wód
podziemnych i powierzchniowych. Zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenia
związkami organicznymi wody i gleby. Monitoring środowiska. Rekultywacja
środowiska, likwidacja, przetwarzanie i składowanie odpadów. Recykling. Wpływ
kopalnictwa na środowisko. Podziemne składowanie materiałów. Zasady
lokalizowania i zabezpieczenia obiektów uciążliwych dla środowiska
przyrodniczego. Zmiany geochemii litosfery pod wpływem działalności człowieka.
Seminaria na wybrane tematy, np. skażenie oceanu, recykling, erozja gleby,
alternatywne źródła energii, katastrofy geologiczne, itp.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin testowy (pytania otwarte i zamknięte) - kryterium otrzymania
oceny dst. z egzaminu to 60% poprawnych odpowiedzi

ćwiczenia

prezentacja

Efekty sprawdzane w oparciu o aktywność na zajęciach oraz poprawność
merytoryczną i edytorską przygotowanej prezentacji. Zaliczenie
niezbędne dla przystąpienia do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy organizacji i zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.210.5cac67bcec37d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z teoretycznym i empirycznym obszarem wiedzy współczesnego zarządzania w zakresie
funkcjonujących w Polsce i na świecie koncepcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zapoznanie z teoretycznym i empirycznym obszarem
wiedzy współczesnego zarządzania w zakresie
funkcjonujących w Polsce i na świecie koncepcji

ZZP_K2_W12

egzamin pisemny
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W2

znajomość metod i narzędzi identyﬁkacji procesów
zarządzania w jednostkach administracji publicznej

ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny

W3

znajomość zastosowania metod i narzędzi zarządzania

ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność diagnozy organizacji publicznych
w zakresie procesów zarządzania

ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U13

egzamin pisemny

U2

umiejętność analizowania wybranych funkcji
zarządzania

ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U13

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

10

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.

1. Historia naukowego zarządzania
2. Funkcje zarządzania, przykłady w adm. publ
3. Determinanty zarządzania, przykłady w adm. publ
4. Stanowisko pracy, przykłady w adm. publ
5. Procedura, przykłady w adm. publ
6. Menedżer w zarządzaniu, przykłady w adm. publ
Komunikacja wewnątrz organizacji, przykłady w adm. publ
8. Zarządzanie czasem, przykłady w adm. publ
9. Kultura organizacji, przykłady w adm. publ
10. Zarządzanie publiczne, przykłady w adm. publ
11. Współczesne metody zarządzania - outsourcing, przykłady w adm. publ
12. Współczesne metody zarządzania - benchmarking, przykłady w adm. publ

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 50 % punktów za egzamin pisemny w formie pytań
otwartych.
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Pracownia specjalizacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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: 15

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

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 biologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem bioróżnorodności, waloryzacji i oceny
ryzyka środowiskowego, a także potraﬁ krytycznie
ZZP_K2_W02
analizować dane i wyniki z wykorzystaniem
adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

zaliczenie

W2

wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych
niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków,
zależności i funkcjonowania środowiska

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04

zaliczenie

W3

wiedzę z zakresu ochrony przyrody, zarządzania
zasobami przyrody oraz prawnych aspektów działań,
dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko
i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych
poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06

zaliczenie

U1

napisać pracę badawczą i rewaloryzacyjną
prezentującą własne badania, a także opisać wyniki
przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych

ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U12

zaliczenie

U2

zaplanować własną karierę zawodową lub naukową

ZZP_K2_U13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

ZZP_K2_K06

zaliczenie

K2

pracować w zespole przyjmując różne role, potraﬁ
planować prace w szczególności w zakresie podziału
obowiązków i zarządzania czasem

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K07

zaliczenie

K3

samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy i posiadanego doświadczenia

ZZP_K2_K01

zaliczenie

K4

odpowiedzialności za ocenę zagrożeń wynikających
podczas pracy oraz wpływa na tworzenie
bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad
ergonomii

ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K05

zaliczenie

Sylabusy

32 / 192

K5

ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz
zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada
zdolności mediacji i przedstawiania własnych
argumentów

ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
5.0

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

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
215

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

przygotowanie pracy dyplomowej

350

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
380

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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

Forma aktywności studenta
pracownia

60

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
260

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 tematem 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, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych
lub innych zadań związanych z wykonywaniem badań będących
przedmiotem pracy. Przedstawianie okresowo opiekunowi naukowemu
postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych
lub innych zadań związanych z wykonywaniem badań będących
przedmiotem pracy. Przedstawianie okresowo opiekunowi naukowemu
postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, samodzielna i kompleksowa praca studenta nad postawionym problemem badawczym
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zaplanowanych eksperymentów laboratoryjnych, terenowych
lub innych zadań związanych z wykonywaniem badań będących
przedmiotem pracy. Przedstawianie okresowo opiekunowi naukowemu
postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

Semestr 4
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
lub innych zadań związanych z wykonywaniem badań będących
przedmiotem pracy. Przedstawianie okresowo opiekunowi naukowemu
postępu w realizacji kolejnych etapów pracy.

35 / 192

Proseminarium II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.210.5cac67bd023fa.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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z współczesnymi problemami ochrony środowiska i przyrody

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz
powstawanie nowych kierunków i dyscyplin
badawczych

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W07

prezentacja, zaliczenie
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W2

oraz stosuje zasady ochrony własności intelektualnej
i prawa autorskiego

ZZP_K2_W14

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem
różnych środków komunikacji werbalnej
i multimedialnej

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

U2

poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

K1

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

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K2

bycia samokrytycznym i wyciągania wniosków
na podstawie autoanalizy i posiadanego
doświadczenia

ZZP_K2_K01

prezentacja, zaliczenie

K3

pracować w zespole przyjmując różne role, potraﬁ
planować prace w szczególności w zakresie podziału
obowiązków i zarządzania czasem

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07

prezentacja, zaliczenie

K4

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

ZZP_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

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
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Zagadnienia związane z współczesnymi problemami środowiska i podjętą
tematyką badań do pracy magisterskiej.
Zagadnienia dotyczące warsztatu koniecznego przy pisaniu pracy naukowej tj.:
cechy publikacji naukowej; typy publikacji; przygotowanie manuskryptu, tabele,
wzory, fotograﬁe i wykresy, cytowania, język, składnia i ortograﬁa; odmiana
nazwisk i nazw obcojęzycznych. Wygłaszanie referatu, wykładu, seminarium;
prezentacja menadżerska; wykorzystanie środków technicznych i
audiowizualnych; postery i plakaty.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie i przedstawienie projektu uwzględniającego formalne
wymogi prezentacji naukowej (manuskrypt, wystąpienie ustne),
prezentacja, zaliczenie
umiejętność posługiwania się oprogramowaniem koniecznym do
przygotowania projektu.
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Ekologia miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5ca756c8bdd5b.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: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie struktury i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami biotycznymi i abiotycznymi środowisk
zurbanizowanych.

C2

Poznanie ugrupowań wybranych organizmów bytujących w warunkach miejskich oraz metod służących do ich
badania.

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 warunki życia organizmów
w środowisku miejskim i przystosowania wybranych
grup organizmów do zmiennych warunków w terenie
zurbanizowanym

ZZP_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W2

Student potraﬁ wyjaśnić zjawisko synurbizacji
na wybranych przykładach

ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

Student opisuje metody służące do badań terenowych
roślin i zwierząt

ZZP_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student identyﬁkuje ślady bytowania zwierząt
w mieście,

ZZP_K2_U12

raport, esej, prezentacja

U2

Student analizuje problemy ekologiczne związane
ze środowiskiem miejskim

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U03

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej,

ZZP_K2_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole przyjmując różne
role i wykonując różne obowiązki

ZZP_K2_K07

raport, esej, prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania
wiedzy z uznanych źródeł informacji naukowej

ZZP_K2_K06

raport, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie raportu

8

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

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.

-podstawowe wiadomości o ekosystemach miejskich, elementy biotyczne i
abiotyczne ekosystemów zurbanizowanych
- charakterystyka zbiorowisk roślinnych, korytarzy ekologicznych w terenach
miejskich,
- charakterystyka fauny miejskiej,
- mechanizmy adaptacyjne zwierząt w terenach miejskich,,
- synatropizacja i synurbizacja,
- metody wykorzystywane w badaniu ekosystemów miejskich

W1, W2, W3

2.

- ćwiczenia terenowe – tereny miejskie Krakowa, nauka metod służących do
waloryzacji przyrodniczej terenu, identyﬁkowanie śladów bytowania zwierząt w
terenach miejskich, określenie czynników, które wpływają na rozmieszczenie
zwierząt w mieście

W1, U1, K1, K2

3.

- indywidualne prezentacja omawiające wybrany problem związanych z badaniami
w ekosystemach miejskich

W1, W2, U2, U3, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne z zakresu wykładów, konwersatoriów 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. Stosując odpowiednie słownictwo poznane na
zajęciach, student opisuje podstawowe czynniki kształtujące ekosystemy
miejskie (w tym obowiązkowo czynniki klimatyczne); opisuje co najmniej
trzy największe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w warunkach
miejskich, na wybranych przykładach opisuje co najmniej pięć sposobów
adaptacji dziko żyjących zwierząt do warunków zurbanizowanych; potraﬁ
wyjaśnić przyczyny konﬂiktu ludzi z dziko żyjącymi zwierzętami w
warunkach miejskich; potraﬁ opisać procedurę waloryzacji przyrodniczej w
terenie zurbanizowanym. Warunki dopuszczenia do końcowego zaliczenia
pisemnego: przystąpienie tylko w przypadku zaliczenia prezentacji
indywidualnej, złożenia i zaliczenia raportu wraz z ankietą oceny pracy
zaliczenie pisemne pozostałych uczestników grupy. Należy uzyskać minimum 50% punktów
przyznanych za raport i prezentację. Udział procentowy komponentów
cząstkowych końcowego zaliczenia: 1) czynne uczestnictwo, brak
nieobecności, praca w grupie -10%; 2) raport - 10%; 3) prezentacja
indywidualna -15%; 4) zaliczenie pisemne - 65%. Udział w wykładach jest
wskazany. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą
przyznawane punkty przez prowadzącego. Przyznane punkty będą
wliczane do oceny końcowej kursu. Warunkiem zaliczenia końcowego jest:
- obecność podczas zajęć terenowych; - obecność podczas zajęć
konwersatoryjnych; - zaliczenie indywidualnej prezentacji; - zaliczenie
raportu z przeprowadzonych badań, przekazanie do prowadzącego wraz z
ankietą oceny w nieprzekraczalnym terminie; - 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

konwersatorium

ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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. Znajomość tematyki tematów
indywidualnych będzie obowiązywać podczas zaliczenia pisemnego.
Zaliczenie z zajęć jest niezbędne do przystąpienia do końcowego
zaliczenia pisemnego z kursu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Przyznane punkty będą stanowiły 15% oceny końcowej.

raport

Zajęcia odbędą się podczas dwóch-trzech dni na terenie Krakowa.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci nauczą się
rozpoznawać miejsca dogodne do życia zwierząt w ekosystemie miejskim,
poznają metody służące do rozpoznawania śladów bytowania zwierząt w
mieście, zostanie zwrócona uwaga na ciągłość korytarzy ekologicznych
oraz potencjalnych zagrożeń dla zwierząt w mieście. Podczas zajęć
studenci zostaną podzieleni na grupy, każda będzie miała za zadanie
dokonać oceny dwóch różnych pod względem stopnia urbanizacji
powierzchni na terenie Krakowa (wskazanych przez prowadzącego) i
napisać raport, w którym porównane zostaną warunki biotyczne i
abiotyczne oraz zostanie określona przydatność tych terenów jako cenne
miejsca przyrodnicze. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Raport
będzie pisany w małych grupach i oceniany wspólnie. 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. Przyznane
punkty za raport będą stanowiły 10% oceny końcowej. 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 wliczane do oceny
końcowej kursu. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach terenowych jest obowiązkowa, zaliczony kurs z ekologii na poziomie
podstawowym

Sylabusy
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Ekologia wód śródlądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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 na ocenę

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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W09

prezentacja, zaliczenie

W2

najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych
w zakresie ekologii wód śródlądowych

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

U1

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

U2

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

prezentacja, zaliczenie

U3

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego wyboru i umiejętnego korzystania
z uznanych źródeł informacji naukowej.

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K2

posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania
przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K3

systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej
i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do typów prac naukowych.

W1, U1, K1

2.

Bazy pełnotekstowe i inne źródła aktualnej literatury limnologicznej.

W1, U1, K1

3.

Konsultacje związane z wybranymi pozycjami literatury.

W2, U2, K1, K2, K3

4.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat.

W2, U2, U3, K3

5.

Krytyczna ocena prezentacji.

U2, K2

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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Gospodarka przestrzenna gmin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd0eab6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
0413Zarządzanie i administracja

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, ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu
gospodarki przestrzennej.

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny i analizy dokumentów generowanych
w obrębie gospodarki lokalnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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student zna wagę właściwego gospodarowania
przestrzenią dla zapewnienia zrównoważonego
rozwoju na poziomie lokalnym.

K1

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Pojęcia i deﬁnicje gospodarki przestrzennej. Przedmiot, zakres i cele gospodarki
przestrzennej. Przestrzenne wymiary gospodarki. Główne teorie gospodarki
przestrzennej. Rozwój terytorialny, skala regionalna i lokalna. Planowanie w
gminie, strategia rozwoju gminy, Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, gospodarka gruntami , audyt zrównoważonego rozwoju,
podstawowe instrumenty polityki przestrzennej państwa. Procesy integracji
europejskiej a rozwój przestrzenny miast i gmin.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy w
wysokości 60% całego zasobu wiedzy oraz wykazanie w 100%
zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

ćwiczenia

zaliczenie

Wykonanie zadań w toku zajęć.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Island biogeography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U09

zaliczenie pisemne

ZZP_K2_K06

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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Naukowe podstawy ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cab067cf1263.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

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 zagadnien 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

podstawy prawne i organizacyjne, cele i formy
ochrony przyrody.

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W10

zaliczenie pisemne

W2

historyczne i współczesne zagadnienia ochrony
przyrody.

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

zagadnienia różnorodności biologicznej i obcych
gatunków inwazyjnych.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03

esej

U2

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

esej

K1

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

ZZP_K2_K08

esej

K2

właściwej interpretacji złożonych problemów ochrony
przyrody.

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

konwersatorium

12

przygotowanie do egzaminu

9

uczestnictwo w egzaminie

1

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie referatu

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

53 / 192

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona przyrody w aspekcie historycznym i współcześnie

W2, U1, K2

2.

Zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej oraz najważniejsze dla nich zagrożenia

W2, U1, U2, K1

3.

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

W1, W2, U2, K2

4.

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

W2, W3, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie pisemne ma formę egzaminu testowego składającego się z
pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz pytań otwartych. Na
zaliczenie pisemne
zaliczenie potrzebne jest uzyskanie co najmniej 56% wszystkich
możliwych punktów.

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
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Oceanologia - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd11111.22

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

Przedstawienie miejsca Oceanu Światowego w globalnych procesach zachodzących w lito-, hydro- i atmosferze.

C2

Zapoznanie słuchaczy z wzajemnymi zależnościami między ekosystemami Oceanu Światowego, oraz wpływem
czynników abiotycznych na ich funkcjonowanie.

C3

Pokazanie wagi podejścia interdyscyplinarnego w badaniach ekologicznych.

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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tło historyczne rozwoju nauk o morzu, oraz rozwoju
podstawowych metod badań morza

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

charakterystykę podstawowych zjawisk i procesów
geologicznych, ﬁzycznych i biologicznych
kontrolujących funkcjonowanie biocenoz morskich.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

integrować wiedzę z różnych dziedzin nauk o morzu
celem wyjaśnienia problemów badawczych.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu
oceanologii w języku polskim i angielskim.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

19

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Historia badań Oceanu podejmowanych przez narody Europy i basenu Morza
Śródziemnego.

W1, U1, K1

2.

Baseny oceaniczne - jak powstały, dlaczego mają taki a nie inny kształt i jaki jest
związek między tym kształtem a strukturą dna.

W2, U1, K1

3.

Fizyka i chemia morza - cykl geochemiczny, zasolenie, cyrkulacja wody, prądy,
fale, pływy oraz wpływ Oceanu Światowego na klimat.

W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Biologia oceanu - przystosowania organizmów do życia w różnych częściach
Oceanu Światowego, biogeograﬁa i formacje ekologiczne.

W2, U1, K1

5.

Człowiek i ocean - wykorzystanie zasobów oceanu i wpływ człowieka na
ekosystemy morskie.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
nie więcej niż trzy nieobecności; uzyskanie co
najmniej 50% punktów z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność: dopuszczalna jest nieobecność na najwyżej trzech spotkaniach

Sylabusy
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Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd12eaf.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: 14, ćwiczenia: 8, ćwiczenia terenowe: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
jakopodstawowym 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

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

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

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

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

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U12

projekt

U2

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

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

projekt

ZZP_K2_K04

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyjmowania zachowań proekologicznych
i prośrodowiskowych istotnych dla ochrony przyrody
i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi
gospodarowania, posiada zdolności mediacji
i przedstawiania własnych argumentów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

ćwiczenia

8

ćwiczenia terenowe

8

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, W2, W3, U1, U2, K1
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

2.

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

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Sylabusy
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Practical aspects of environmental conservation-part 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd19db6.22

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
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

ZZP_K2_W01

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

student tłumaczy zależności między-gatunkowe
w zależności od zróżnicowanych warunków
środowiskowych (w tym wpływu człowieka)

ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

student opisuje metody służące do kompensacji szkód
wyrządzanych przez gatunki zwierząt objęte ochroną
prawną

ZZP_K2_W07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje umiejętność krytycznej analizy
i selekcji informacji

ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

ZZP_K2_U01

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

student umie przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

ZZP_K2_U07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student inspiruje i organizuje proces uczenia się
innych osób

ZZP_K2_K01

esej, prezentacja

K2

student umie pracować w zespole przyjmując różne
role

ZZP_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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Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie
owadów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd1831d.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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45, ćwiczenia terenowe: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad tworzenia naukowych zbiorów entomologicznych, warunków
i metod ich przechowywania oraz celów, jaki przyświecają rozwijaniu i opracowywaniu zbiorów naukowych.
Pozyskanie umiejętności pozyskiwania materiału entomologicznego w terenie, umiejętność preparowania
i konserwowania wszystkich grup owadów oraz innych stawonogów oraz tworzenia zbioru naukowego i baz
danych materiału muzealnego. Osiągnięcie wymaganego poziomu zdolności współdziałania w grupie (praca
terenowa) oraz zdolności samodzielnego wykonywania działań w zakresie preparatyki owadów i organizacji zbioru
naukowego bezkręgowców, nabycie odpowiedzialności za powierzony materiał naukowy.

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 tworzenia naukowych zbiorów
entomologicznych, rozumie warunki i zna metody ich
przechowywania oraz celów, jaki przyświecają
rozwijaniu i opracowywaniu zbiorów naukowych.

ZZP_K2_W09

zaliczenie

ZZP_K2_U03

zaliczenie

ZZP_K2_K08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w praktyce pozyskiwać materiał entomologiczny
w terenie, umiejętność preparowania i konserwowania
wszystkich grup owadów oraz innych stawonogów,
potraﬁ samodzielnie wykonywać działania w zakresie
preparatyki owadów i organizacji zbioru naukowego
i baz danych bezkręgowców,.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest do współdziałania w grupie
w laboratorium i podczas pracy terenowej, nabycie
odpowiedzialności za powierzony materiał naukowy.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

ćwiczenia terenowe

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ćwiczenia terenowe polegają na nabyciu praktycznych umiejętności aktywnego
poszukiwania owadów poprzez naukę podstaw ich ekologii, biologii rozwoju i
etologii. Uczy się pozyskiwania i zabezpieczania materiału owadów oraz innych
stawonogów w terenie z wykorzystaniem standardowych technik
entomologicznych takich jak pułapki zapachowe, gruntowe, feromonowe, siatki,
parasol i czerpaki entomologiczne, metody na upatrzonego, czerpakowanie,
odsiew ściółki i wykorzystanie ekshaustorów. Obejmuje także podstawowe metody
bioindykacyjne. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zapoznanie się i prezentację
sprzętu służącym do połowu materiału entomologicznego w terenie, różnymi
pułapkami zapachowymi, feromonowymi, Malaise, zapadkowymi, świetlnymi.
Część zajęć odbywa się w zbiorze naukowym gdzie studenci zapoznają się z
W1, U1, K1
warunkami przechowywania i organizacji materiału owadów i innych stawonogów,
zasadami etykietowania okazów, sposobu organizacji zbioru i udostępniania
danych, działania baz danych i wykonywania dokumentacji fotograﬁcznej.
Zapoznają się z metodami hodowli stadiów larwalnych i zabezpieczania larw, w
alkoholu, na sucho, lioﬁlizacja. Nabywają praktyczne zdolności preparowania
osobników dorosłych większości grup systematycznych owadów, w tym
chrząszczy, motyli, chruścików, pluskwiaków równo i różnoskrzydłych, muchówek,
błonkówek, karaczanów, skorków i innych. Studenci uczą się praktycznie
wykonywać preparaty z części ciała owadów, skrzydeł, odnóży, a przede
wszystkim preparaty mikroskopowe z aparatów genitalnych samców i samic, co
jest jedną z najważniejszych technik entomologicznych.

1.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

Uczestnictwo w ćwiczeniach oraz ocena spreparowanego materiału pod
względem jego poprawności metodycznej oraz umiejętności jego
identyﬁkacji taksonomicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa, brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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The ecology and conservation of Carnivora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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

ZZP_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

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

ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

Student zna podstawowe informacje dotyczące
ewolucji i ekologii Carnivora.

ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

ZZP_K2_U01

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

student dokonuje analizy diety drapieżnika

ZZP_K2_U03

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

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

ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student planuje pracę rozdzielając obowiązki
i zarządzając czasem

ZZP_K2_K07

raport, zaliczenie

K2

student jest świadomy etycznych problemów
związanych z badaniem żywych zwierząt

ZZP_K2_K02

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

ZZP_K2_K06

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 egzaminu

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

zaliczenie pisemne

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: 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 pisemne,
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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Tropical ecology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5ca756ccaa380.22

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
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, 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

72 / 192

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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZZP_K2_K04

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 owadów w górach rejonów tropikalnych. Termity i
W1, U1, K1
mrówki - grupy o szczególnym znaczeniu w ekosystemach tropikalnych; wzajemne
relacje drapieżnik-oﬁara. 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.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania otwarte i/lub test wielokrotnego wyboru).
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie min. 50%
punktów. Na ﬁnalną ocenę składa się wynik egzaminu (z wagą 0,8) i
seminarium (z wagą 0.2).

konwersatorium

zaliczenie

udział w konwersatoriach, indywidualne zadania domowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie dowolnego kursu ekologii ogólnej.
Obecność na zajęciach obowiązkowa; dopuszczalne opuszczenie jednych zajęć (3 godziny lekcyjne).

Sylabusy
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Współczesne problemy badań środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd15e27.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenia studenta w złożoną problematykę współczesnych badań środowiska
przyrodniczego

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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wyniki najnowszych badań środowiska przyrodniczego
w różnych obszarach Ziemi, a zwłaszcza jego stanu
i zmian zarówno naturalnych, jak i pod wpływem
antropopresji

W1

ZZP_K2_W03

egzamin ustny

ZZP_K2_U05

egzamin ustny

ZZP_K2_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
zlokalizować i zanalizować przestrzenne zróżnicowanie
ważniejszych problemów przyrodniczych i społecznogospodarczych w poszczególnych strefach
krajobrazowych Ziemi, w tym: 1) określić skutki
aktualnych zmian środowiska przyrodniczego dla
rozwoju społeczno-gospodarczego, 2) określić skutki
antropopresji w środowisku przyrodniczym

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student ma świadomość współczesnego stanu
środowiska i znaczenia jego zmian dla rozwoju
społeczno-gospodarczego w poszczególnych strefach
krajobrazowych oraz w skali globu

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Wyniki najnowszych badań środowiska przyrodniczego w poszczególnych strefach
krajobrazowych Ziemi, a zwłaszcza jego stanu i zmian zarówno naturalnych, jak i
pod wpływem antropopresji. Problemy kulturowe i polityczne a zmiany środowiska
przyrodniczego.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
opanowanie treści podanych na wykładach i w literaturze
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs wyłącznie dla studentów studiów II stopnia (magisterskich)

Sylabusy

77 / 192

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.250.5cac67bd1baa5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
0521Ekologia i ochrona środowiska

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania zasobów glebowych dla działalności
gospodarczej i osadniczej oraz uświadomienie zagrożeń i szans, które wiążą się z gospodarowaniem glebami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna wartość gleb jako nieodnawialnego
zasoby przyrody

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

egzamin pisemny

78 / 192

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się aparatem pojęciowym właściwym dla
zagadnień ochrony gleby

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość konieczności ciągłego
pogłębiania wiedzy oraz sięgania do źródeł naukowych
należących do innych dziedzin nauki i praktyki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

14

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Rozwój: metod poznawania i klasyﬁkacji gleb na świecie.

U1

2.

Wykorzystanie zasobów glebowych w zróżnicowanych warunkach na Ziemi:
klimaty zimne – strefa tundry, strefa tajgi, zimne stepy, strefa umiarkowana –
obszary lessowe, obszary polodowcowe, wilgotne tropiki i subtropiki, obszary
suche, gleby astrefowe: obszary wulkaniczne, obszary osadów morskich i
rzecznych, obszary bagienne

W1, U1, K1

3.

Zanieczyszczenie i skażenie gleb, gleby antropogeniczne

W1, U1

4.

Agradacja gleby, wpływ rolnictwa tradycyjnego i nowoczesnego na gleby,
pierwsza i druga 'zielona rewolucja' i ich skutki dla środowiska glebowego

W1, U1, K1

5.

Bonitacja rolnicza i leśna gleb w Polsce. Prawne aspekty ochrony gleb w Polsce i
Unii Europejskiej

U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiągnięcie przynajmniej 60% wiedzy i umiejętności

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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English for Biological Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

ZZP_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ZZP_K2_W04,
ZZP_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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane ZZP_K2_U02,
ze studiowanym kierunkiem
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U10

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

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ZZP_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

ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

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

ZZP_K2_K04

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

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ZZP_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 do ćwiczeń

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* 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

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie pracy dyplomowej

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, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K3

3.

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

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, U7, K3

4.

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

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U7, U9, K2, K3

5.

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

W3, U10, U11, U8, K4

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

6.

W1, 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 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:
dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, 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 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.

85 / 192

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
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

ZZP_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ZZP_K2_W04,
ZZP_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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U6

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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

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

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ZZP_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

ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

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

ZZP_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K08

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

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ZZP_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 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

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

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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, K3, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

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

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, K3

4.

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

W1, W2, W3, U3, U4, U5,
U7, U9, K2, K3

5.

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

W3, U10, U11, U8, 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, 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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Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.220.5cac67bd25fbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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: 20, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy o zróżnicowaniu, metodach ochrony i zarządzania roślinnością
półnaturalną i antropogeniczne przekształconą oraz zdobycie podstawowych umiejętności, potrzebnych do jej
waloryzacji, ochrony i kształtowania

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 genezę powstania półnaturalnych zbiorowisk
roślinnych

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W2

identyﬁkuje przyczyny degradacji środowisk i ich
skutki

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

deﬁniuje i rozumie znaczenie podstawowych pojęć
z zakresu struktury i dynamiki roślinności

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

rozpoznaje naturalne mechanizmy i procesy
kształtujące lokalną i regionalną różnorodność
biotyczną, wykorzystywane
w odtwarzaniu/kształtowaniu ekosystemów

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
raport

W5

wyjaśnia różnice między ochroną aktywną
ekosystemów a ich kształtowaniem

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03

raport

W6

wykorzystuje znajomość biologii gatunków, oraz
procesów ekologicznych w doborze metod ochrony
aktywnej i kształtowania zbiorowisk

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03

raport

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U03

raport

ZZP_K2_K07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystuje znajomość ekologii gatunków
i zbiorowisk roślinnych oraz procesów ekologicznych
w doborze metod odtwarzania/kształtowania
ekosystemów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student posiada umiejętności pracy zespołowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

10

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
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.

Dynamika roślinności - przyczyny i mechanizmy. Rodzaju zaburzeń występujących
w ekosystemach i ich geneza. Stabilność i nierównowaga
układów ekologicznych. Przyczyny degradacji siedlisk przyrodniczych. Metody
ochrony aktywnej i odtwarzania wybranych ekosystemów
półnaturalnych oraz metody kształtowania siedlisk antropogenicznych. Zdobyta w
trakcie kursu wiedza pozwoli na praktyczną identyﬁkację zagrożeń zbiorowisk i
czynników degradacji siedlisk oraz na optymalne zarządzanie ich ochroną.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Rgzamin w formie testu wielokrotnego wyboru - na ocenę, Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie min. 50% punktów na egzaminie.
zaliczenie na ocenę Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie formularza zajęć
terenowych. • ocena końcowa jest średnią ocen z zajęć terenowych i
egzaminu

ćwiczenia terenowe

raport

Przygotowanie raportów na dostarczonym formularzu w trakcie zajęć
terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metody analizy przestrzennej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.220.5cac67bd223cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 i metody stosowane w analizie
przestrzennej.

ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

etapy postępowania badawczego oraz rozumie
znaczenie badań naukowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju.

ZZP_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

zastosować wiedzę oraz dobrać odpowiednie metody
analizy przestrzennej do badań geograﬁcznych
w różnych skalach czasowych i przestrzennych
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U2

w oparciu o wykorzystane metody analizy
przestrzennej interpretować i oceniać badane
zjawiska.

ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZZP_K2_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia znaczenia badań naukowych, przestrzega
zasad etycznych, w tym poszanowania praw
autorskich.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

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.

Podstawowe pojęcia analizy przestrzennej. Macierz informacji przestrzennej.
Metody badania układów punktowych. Metody koncentracji. Modele interakcji
przestrzennych – grawitacji i potencjału. Metody badania układów sieciowych.
Metody grafowe. Metody taksonomii numerycznej. Analiza wielowymiarowa.
Modele dyfuzji. Modele symulacyjne.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.
Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności.
Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie 60% z
zakresu wiedzy i umiejętności.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń wykonywanych w toku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Metody monitoringu przyrodniczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.220.5cac67bd2063a.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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 12, ćwiczenia terenowe: 88

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poznanie metod służących do jakościowego i ilościowego określania podstawowych parametrów
służących do oceny stanu i trendów różnorodności biologicznej oraz stanu i trendów populacji gatunków
należących do poszczególnych grup systematycznych.

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 metody oceny stanu
i trendów gatunków należących do różnych grup
systematycznych, rozumie ich teoretyczne założenia
i ograniczenia, zna najważniejsze zasady planowania
monitoringu przyrodniczego.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W09

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U05

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zaplanować i przeprowadzić badania
terenowe w celu stwierdzania występowania
i liczebności wybranych gatunków, oraz dokonać
analizy danych dostarczonych przez te badania;
potraﬁ rozpoznać najważniejsze, z punktu widzenia
ochrony przyrody, gatunki kręgowców (z Czerwonej
Księgi, Dyrektywy Siedliskowej, gatunki „strefowe”,
parasolowe itd.) na podstawie ich cech
morfologicznych, głosów lub śladów bytowania; zna
główne metody wykrywania, odłowów i znakowania
wybranych grup organizmów, prezentowane w trakcie
zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student angażuje się w badania terenowe prowadzone
w dużym zespole ludzi, potraﬁ pracować w grupie,
w tym opracowywać i dyskutować uzyskane wyniki
badań.

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

Forma aktywności studenta
wykład

12

ćwiczenia terenowe

88

przygotowanie do sprawdzianu

8

przygotowanie raportu

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W zajęć studenci będą zapoznawać się z:
(1) metodami stwierdzania występowania gatunków z różnych grup
systematycznych (duże ssaki, ptaki, drobne kręgowce, owady), analizą problemu
niepełnej wykrywalności oraz szacowaniem prawdopodobieństwa wykrycia
gatunku i jego rzeczywistego występowania na badanych stanowiskach;
W1, U1, K1
(2) określaniem liczebności populacji gatunków przy pomocy metod względnych,
np. liczenia na transektach lub powierzchniach próbnych, oraz bezwzględnych, np.
metoda odłowów, znakowania i ponownych odłowów;
(3) metodami oceny parametrów ﬁtosocjologicznych i stanu siedlisk na podstawie
analizy zespołów roślinności.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

1. Sprawdzian pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi, podsumowujący część wykładową kursu (zaliczenie
zaliczenie na ocenę
sprawdzianu jest warunkiem uczestnictwa w drugiej części zajęć
terenowych).

ćwiczenia terenowe

zaliczenie na ocenę 1. Obecność na zajęciach. 2. Sprawozdanie z realizacji zajęć terenowych.

Sylabusy
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Różnorodność biotyczna Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.220.5cac67bd27dd8.22

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 20, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie różnorodności biotycznej Polski oraz jej znaczenia dla zdrowia, nauki i gospodarki kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

102 / 192

W1

W2

W3

W4

Sylabusy

główne grupy systematyczne organizmów Polski, ich
nazewnictwo oraz bogactwo i różnorodność, a także
pojęcia dotyczące bioróżnorodności;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W13,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

sposoby rozpoznawania, opisywania, ochrony
i gospodarowania zasobami biotycznymi;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W13,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

wymagania życiowe, uwarunkowania środowiskowe
i rozmieszczenie różnorodności biotycznej Polski;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W13,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

przyczyny zagrożeń bioróżnorodności Polski oraz
obecne sposoby jej ochrony;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W13,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja
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W5

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W11,
ZZP_K2_W12,
ZZP_K2_W13,
ZZP_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

wyszukiwać, waloryzować i wykorzystywać konieczne
informacje z różnych źródeł oraz posługiwać się
pojęciami dotyczącymi różnorodności biotycznej;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

planować i pod kierunkiem opiekuna realizować
zadania badawcze lub ekspertyzy, stosując procedury
oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze
do szacowania bioróżnorodności;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

przeprowadzić waloryzację zasobów biotycznych oraz
ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji
na danym obszarze;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

klasyﬁkować gatunki w zakresie potrzeb
ochroniarskich, np.: biowskaźniki, gatunki
referencyjne, obce, szkodniki, dobroczynne,
zagrożone, itp.);

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

potrzebę badań różnorodności biotycznej Polski dla
potrzeb zdrowotnych, gospodarczych i naukowych.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Sylabusy
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U5

U6

U7

wykorzystywać nabytą wiedzę do interpretacji
zebranych danych i wyciągania logicznych wniosków
z własnych badań oraz pisać raporty;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

stosować podstawowe metody matematyczne,
narzędzia statystyczne i programy komputerowe
do gromadzenia i opracowywania danych
o bioróżnorodności Polski;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

przygotować prezentację naukową na określony temat
i ją odpowiednio przedstawić z wykorzystaniem
różnych środków komunikacji werbalnej
i multimedialnej;

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U11,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

argumentowania potrzeby korzystania z publikacji
naukowych i popularnonaukowych jako źródła
w aktualizowaniu wiedzy o różnorodności biotycznej
Polski;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

odpowiedzialnej pracy samodzielnej i grupowej,
a także kierowania pracami zespołu;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

dyskusji związanej z ochroną i zarządzaniem zasobów
biotycznych Polski zgodnie z prawem, własną
moralnością i zasadami etyki;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

Sylabusy
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K4

K5

odpowiedzialności za powierzony mu sprzęt, literaturę
i zadania oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

argumentowania zasadności ochrony naturalnych
zasobów biotycznych oraz właściwego nimi
gospodarowania;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

20

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do egzaminu

25

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
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

różnorodność biotyczna Polski, jej miary, poziomy organizacji i bogactwo;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

2.

zastosowania badań botanicznych i zoologicznych dla potrzeb ochrony i
gospodarowania zasobami biotycznymi kraju;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

Sylabusy
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3.

zasoby biotyczne krajowej różnorodności: gatunki rodzime, obce, żyjące dziko i
podtrzymywaneprzez człowieka; domowe, synantropijne;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

4.

gatunki chronione, zagrożone, kluczowe, biowskaźniki;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

5.

gatunki dobroczynne i szkodliwe dla zdrowia i gospodarki człowieka;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

6.

przyczyny kształtujące współczesne bogactwo, różnorodność i rozmieszczenie
gatunków krajowych;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

7.

sposoby identyﬁkacji, gromadzenia, szacowania i udostępniania danych o
bioróżnorodności;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

8.

czynniki zagrażające różnorodności biotycznej Polski i sposoby przeciwdziałań
temu.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
udział w badaniach, konsultacje, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

udział w zajęciach oraz pozytywna ocena z
konwersatorium i zajęć terenowych

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, prezentacja

obowiązkowy udział w konwersatorium oraz
przedstawienie jednej prezentacji multimedialnej na
określony temat

ćwiczenia terenowe

zaliczenie na ocenę, raport, wyniki
badań

obowiązkowy udział w zajęciach terenowych oraz
realizacja wyznaczonych zadań i opracowanie raportu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone podstawowe kursy dotyczące systematyki botanicznej i zoologicznej.

Sylabusy
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Zastosowanie Systemów Informacji Geograﬁcznej (GIS) w naukach
przyrodniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.220.5cac67bd241c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0522Środowisko naturalne i przyroda

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: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania GIS w naukach biologicznych oraz umiejętność
wykonania prostych analiz za pomocą̨ oprogramowania ArcGIS

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

ZZP_K2_W01,
student zna podstawową terminologię, związaną z GIS,
ZZP_K2_W02,
Rozumie znaczenie technologii GIS w badaniach
ZZP_K2_W07,
przyrodniczych i ochrony przyrody
ZZP_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

w oparciu o przestrzenne analizy GIS objaśnia
uwarunkowania środowiskowe życia organizmó w
i opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmó w
na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętność wyszukania
i przetwarzania ogólnodostępnych źródeł danych GIS
w dziedzinie nauk przyrodniczych

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

projekt

U2

posiada umiejętność sporządzania, redagowania oraz
interpretacji map tematycznych wykorzystywanych
w badaniach naukowych z dziedziny biologii i ochrony
przyrody

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06

projekt

U3

posiada umiejętność oceny efektów wykorzystania
danych teledetekcyjnych w badaniach przyrodniczych

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04

projekt

ZZP_K2_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność pracy zespołowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

pozyskanie danych

10

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ćwiczenia:
Podstawy pracy w programie ArcGIS: Zapoznanie z ArcMap (poznanie interfejsu,
tabela atrybutó w, architektura plikó w shapeﬁle). Zarządzanie projektami i
systemami plików w ArcCatalog. Wczytywanie, zmiana sposobu wyświetlania
plików w ArcMap. Serwery WMS oraz i ich wykorzystanie. Tworzenie katalogu
rastrów. Rektyﬁkacja rastró w w ArcMap. Przeliczanie wspó łrzędnych pomiędzy
układami, używanymi w Polsce. Georeferencja i edycja rastrów. Tworzenie i edycja
warstw, tabel, wykresó w i kompozycji w ArcMap. Operacje na danych
atrybutowych, analizy danych przestrzennych – ArcToolbox. Operacje na rastrach i
aktualizacja treści mapy topograﬁcznej. Samodzielne przygotowanie projektu, w
oparciu o ogólnodostępne dane GIS.
1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
Wykład:
Zastosowanie GIS w badaniach biologicznych i ekologicznych oraz ochronie
przyrody. Układ odniesienia (datum) Odwzorowania kartograﬁczne UTM – jako
podstawowy układ wspó łrzędnych w pracach naukowych, Polskie układy
wspó łrzędnych, Wektorowy model danych Rastrowy model danych, Wektorowy
model TIN Pozyskiwanie danych GIS, GPS – Globalny system określania pozycji.
Podstawowe funkcje analizy wektorowej, selekcja atrybutowa, operacje w tablicy
atrybutowej, selekcja na podstawie relacji przestrzennych, buforowanie.
Podstawowe funkcje analizy rastrowej, funkcje lokalne, Obliczenia przy pomocy
algebry map, Funkcje sąsiedztwa, strefowe i globalne, interpolacja, konwersja
wektor-raster i raster-wektor, Analiza terenu i modelowanie hydrologiczne.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru - na ocenę, warunkiem
zaliczenie na ocenę uzyskania zaliczenia jest uzyskanie min. 50% punktów na egzaminie
ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i egzaminu

ćwiczenia

projekt

warunkiem zaliczenia ćwiczeń i przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia projektu (uzyskanie minimum 50 pkt, w skali 0-100)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2E0.5cab06825a16f.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 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 ochrony środowiska i przyrody

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potraﬁ
wskazać nowe zagrożenia

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

prezentacja, zaliczenie

W2

dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz
powstawanie nowych kierunków i dyscyplin
badawczych

ZZP_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W3

nowe trendy i kierunki zmian w ochronie przyrody
i zarządzaniu jej zasobami

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W4

obserwowane w przyrodzie i środowisku związki,
zależności i zasady funkcjonowania

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

prezentacja, zaliczenie

W5

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

ZZP_K2_W14

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje
z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
ochrony przyrody w języku polskim i angielskim

ZZP_K2_U03

prezentacja, zaliczenie

U3

potraﬁ przygotować prezentację naukową
z wykorzystaniem różnych środków komunikacji
werbalnej i multimedialnej

ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U4

komunikować się w języku angielskim, potraﬁ
przedstawić w tym języku zagadnienia związane
z tematyką studiów

ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U5

planować własną karierę zawodową lub naukową

ZZP_K2_U11,
ZZP_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

ZZP_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

K2

pracy w zespole przyjmując różne role, potraﬁ
planować prace w szczególności w zakresie podziału
obowiązków i zarządzania czasem

ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K07

prezentacja, zaliczenie

K3

samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie
autoanalizy i posiadanego doświadczenia

ZZP_K2_K01

prezentacja, zaliczenie

K4

identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

ZZP_K2_K02

prezentacja, zaliczenie

K5

ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz
zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada
zdolności mediacji i przedstawiania własnych
argumentów

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy

113 / 192

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy ochrony środowiska i przyrody, zarządzanie i gospodarowanie zasobami
przyrody, nowe trendy w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody. Przygotowanie
i przedstawieni prezentacji multimedialnej na wskazany temat

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4, K5

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
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w seminarium i przygotowanie 1-2 poprawnie
merytorycznie i formalnie prezentacji

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w seminarium i przygotowanie 1-2 poprawnie
merytorycznie i formalnie prezentacji
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Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd2dc16.22

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
ćwiczenia terenowe: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw biologii i ekologii najważniejszych gatunków łownych i chronionych

C2

Poznanie zasad i uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony i gospodarowania zasobami zwierząt łownych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy biologii i ekologii łownych i chronionych
gatunków ssaków i ptaków

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne
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W2

podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane
w biologii łowieckiej

ZZP_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę dotyczącą gatunków łownych
i chronionych do rozwiązywania problemów ochrony.

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U12

zaliczenie

U2

wykonać zlecone badania lub obserwacje terenowe.

ZZP_K2_U11

zaliczenie

U3

wykazać krytycyzm w przyjmowaniu informacji
mających odniesienie do nauk biologicznych
z literatury naukowej, internetu, a szczególnie
dostępnej w masowych mediach.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

zaliczenie

K1

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

ZZP_K2_K08

zaliczenie

K2

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

ZZP_K2_K06

zaliczenie pisemne

K3

funkcjonowania w grupie na podstawie realnej oceny
swoich umiejętności, postaw i działania.

ZZP_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia terenowe

20

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy biologii i ekologii łownych i chronionych gatunków ssaków i ptaków

W1, U3, K2

2.

Zasady i uwarunkowania prawne dotyczące ochrony i gospodarowania zasobami
zwierząt łownych

W3, U1, K1

3.

Metody i techniki badań nad ssakami i ptakami

W2, U2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia terenowe: obecność obowiązkowa. Wyjazd dwudniowy w teren.
Poznanie metod służących do rozpoznania wybranych gatunków zwierząt
w terenie, w tym podstawowych gatunków zwierząt łownych, poznanie
śladów aktywności zwierząt w terenie w oparciu o tropy, odchody i ślady
żerowania. Zagospodarowanie łowieckie biotopów leśnych i polnych,
urządzenia łowieckie, ochrona upraw leśnych i polnych przed zwierzyną.
Trofea łowieckie.

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

wykład

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia końcowego jest udział
w ćwiczeniach terenowych. Test zaliczeniowy złożony z pytań otwartych i
zamkniętych. Używając właściwej terminologii student potraﬁ opisać
podstawowe cechy biologii i ekologii poznanych gatunków łownych i
chronionych, poznane metody i sposoby ochrony zwierząt łownych,
zaliczenie pisemne metody kontroli ich populacji, sposoby rozwiązywania problemów
powodowanych przez zwierzęta, konﬂikty między administracją
państwową a ludnością, zasady uzyskiwania odszkodowań za szkody
powodowane przez zwierzynę łowną oraz uwarunkowania prawne
organizacji i funkcjonowania łowiectwa w Polsce. Warunkiem zaliczenia
kursu jest zdanie pisemnego zaliczenia na poziomie co najmniej 56%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach terenowych jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Biomonitoring ekosystemów wodnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd2fb4c.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
0522Środowisko naturalne i przyroda

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, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 15, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie zależności ekologicznych w środowisku wodnym.

C2

Poznanie najważniejszych mechanizmów zakłócających funkcjonowanie biocenoz wodnych oraz biologicznych
metod monitorowania ich stanu.

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

charakterystykę podstawowych zjawisk i procesów
biologicznych, chemicznych i ﬁzycznych
kontrolujących funkcjonowanie biocenoz wodnych

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

mechanizmy działania najczęściej spotykanych
czynników zakłócających prawidłowe funkcjonowanie
ekosystemów wodnych

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne

W3

podstawy teoretyczne oraz zasady stosowania
biologicznych metod monitoringu stanu środowiska.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W08

zaliczenie pisemne

W4

rolę i zadania monitoringu wód w zarządzaniu ich
jakością i prognozowaniu zmian stanu wód

ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne

W5

podstawy biologii i ekologii najważniejszych gatunków
organizmów wskaźnikowych, zna też ich wartość
bioindykacyjną

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu ekologii
i limnologii w języku polskim i angielskim.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U2

integrować wiedzę z różnych dziedzin ekologii celem
wyjaśnienia problemów badawczych

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

zastosować odpowiednie do napotkanego problemu
metody badania stanu środowiska.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

U4

identyﬁkować gatunki organizmów wskaźnikowych
na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł
i jej integracji

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U12

zaliczenie

U5

ocenić stan ekologiczny wód w oparciu o organizmy
wskaźnikowe

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U12

zaliczenie

U6

ocenić troﬁę wód powierzchniowych, wskazać czynniki
warunkujące eutroﬁzację oraz sporządzić
prognostyczny model eutroﬁzacji

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U12

zaliczenie

K1

konsekwentnego stosowania i upowszechniania
zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych
interpretowania zjawisk i procesów biologicznych.
systematycznej aktualizacji wiedzy biologicznej
i informacji o jej praktycznych zastosowaniach.

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K08

prezentacja, zaliczenie

K2

odpowiedzialnego planowania pracy zespołu,
w szczególności w zakresie podziału obowiązków
i zarządzania czasem.

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

ćwiczenia

15

ćwiczenia terenowe

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład:
• Charakterystyka głównych typów ekosystemów wodnych
• Główne źródła zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych
• Podział zanieczyszczeń ze względu na sposób oddziaływania na organizmy żywe
• Inne niż zanieczyszczenia czynniki pogarszające stan ekologiczny ekosystemów
wodnych.
• Metody zapobiegania pogarszaniu stanu ekologicznego ekosystemów wodnych
• Ekologiczne podstawy biomonitoringu i bioindykacji.
• Charakterystyka organizmów wskaźnikowych.
• Przegląd biologicznych metod oceny stanu środowiska

W1, W2, W3, W4, W5

2.

Ćwiczenia:
• Przegląd głównych grup organizmów wskaźnikowych
• Praktyczne zastosowanie wybranych biologicznych metod oceny stanu
środowiska

W3, W5, U3, K1, K2

3.

Ćwiczenia terenowe:
• Praktyczne zastosowanie wybranych biologicznych metod oceny stanu
środowiska

W5, U3, K2

4.

Konwersatorium:
• Główne typy ekosystemów wodnych
• Kategorie zanieczyszczeń traﬁających do wód powierzchniowych.
• Metody ochrony wód powierzchniowych
• Biologiczne metody oceny stanu środowiska.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego zawierającego
pytania otwarte i testowe (co najmniej 50 % pkt możliwych do uzyskania)

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie na konwersatorium prezentacji na wybrany temat
(oceniana będzie wartość merytoryczna i formalna prezentacji)

ćwiczenia

zaliczenie

aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykazanie się praktyczną znajomością
organizmów wskaźnikowych

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

aktywne uczestnictwo w zajęciach (wykonywanie powierzonych zadań
zgodne z metodyką, ergonomią i zasadami bezpieczeństwa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu ekologii lub hydrobiologii na studiach 1. stopnia

Sylabusy
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Eﬀective research communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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).

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

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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Ekologia ewolucyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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.

ZZP_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna teorie i metodologię decydującą o postępie tych
nauk.

ZZP_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

posługuje się prostymi modelami graﬁcznymi
i matematycznymi do opisywania zjawisk z zakresu
ekologii ewolucyjnej.

ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ formować przewidywania wynikające z hipotez
badawczych i planować proste eksperymenty.

ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddaje krytycznemu i konstruktywnemu osądowi
prezentowane informacje.

ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić w formie prezentacji artykuł
naukowy opublikowany w anglojęzycznym
czasopiśmie naukowym.

ZZP_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracuje z innymi podczas przygotowywania
prezentacji.

ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

zaliczenie

K2

w sposób odpowiedzialny planuje swoją pracę.

ZZP_K2_K05,
ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

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
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• 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 ewolucyjnie stabilne,
• Altruimz i kooperacja bez pokrewieństwa,
• Zmienność jako adaptacja,
1.

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

• 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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
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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Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd44b0f.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: 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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

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
makrobezkręgowców do analiz biologicznych
wodnych. Rozpoznaje, a z pomocą literatury potraﬁ
oznaczyć pospolite taksony zamieszkujące wody
powierzchniowe. Potraﬁ przygotować wystąpienie
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii
środowisk wodnych.

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.

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; Wpływ struktury troﬁcznej na biomasę
ﬁtoplanktonu; Kaskadowe interakcje troﬁczne i biomanipulacja; Alternatywne
stany stabilne płytkich jezior; Mikroorganizmalne sieci troﬁczne w planktonie;
Biomy pelagiczne.

W1, U1

2.

Biologiczne i chemiczne metody oceny stanu środowiska; Znaczenie różnych grup
taksonomicznych w biomonitoringu rzek; System saprobów i indeksy biotyczne;
Rozpoznawanie głównych grup makrobezkręgowców dennych; Pobieranie prób w
terenie i analiza jakości środowiska na podstawie makrobezkręgowców dennych.

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Terminowe rozwiązywanie testów i zadań w e-learningu.
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
Zaliczenie egzaminu pisemnego na co najmniej 50%
ocenę
punktów.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Terminowe rozwiązywanie testów w e-learningu. Zaliczenie
testu końcowego na co najmniej 50% punktów.

raport, wyniki badań

Pisemny raport z zajęć terenowych zawierający analizę
jakości środowiska na podstawie pobranych i
przeanalizowanych prób oraz porównanie dwóch badanych
rzek

ćwiczenia terenowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Hydrologia obszarów zurbanizowanych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd323a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10, ćwiczenia terenowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką wody w mieście traktowanym jako zlewnia
zurbanizowana. Kurs odbywa się w formie konwersatorium oraz ćwiczeń terenowych (dwie jednodniowe
wycieczki: do Kielc i Wrocławia).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy racjonalnej gospodarki wodnej w obszarach
zurbanizowanych; rozumie specyﬁkę obiegu wody
w zlewniach zurbanizowanych.

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ZZP_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ZZP_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać główne problemy gospodarki wodnej
w największych polskich miastach i potraﬁ poszukiwać
racjonalnych metod rozwiązywania tych problemów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia własnych kompetencji oraz świadomość
znaczenia wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu
realnych problemów gospodarki wodnej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

ćwiczenia terenowe

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obieg wody w obszarach zurbanizowanych: inﬁltracja, parowanie, opady.
Przemiany sieci rzecznej towarzyszące urbanizacji. Regulacje rzek i ochrona
przeciwpowodziowa. Powodzie w miastach. Bilans wodny obszarów miejskich,
przerzuty wody. Wyrobiska i obszary poeksploatacyjne, rekultywacja w kierunku
wodno-rekreacyjnym. Racjonalna gospodarka wodami mineralnymi i
podziemnymi. Zmiany retencji. Rola stopni wodnych. Erozja wgłębna w miastach.
Problematyka zostanie omówiona głównie na przykładzie Krakowa. Celem
przedmiotu jest poznanie przez studentów specyﬁki obiegu wody w obszarach
zurbanizowanych, silnie przekształconych przez człowieka. Kurs zmierza również
do nauczenia podstaw racjonalnej gospodarki wodnej.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaprezentowanie wybranej problematyki w formie prezentacji
multimedialnej.

konwersatorium

prezentacja

ćwiczenia terenowe

zaliczenie pisemne Zaliczenie w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Katastrofy w przyrodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd34ba8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
1032Ochrona osób i mienia

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przyczyn, przebiegu, skutków, metod prognozowania i zapobiegania katastrofom naturalnym,
synergicznym i antropogenicznym

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 deﬁniuje pojęcia: katastrofa ekologiczna,
klęska żywiołowa, katastrofa naturalna,
antropogeniczna i synergiczna, nadzwyczajne
zagrożenie środowiska;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

wymienia cechy zdarzeń katastrofalnych w zależności
od przyczyn powstawania, przebiegu, czasu trwania
i skutków;

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zna obszary zagrożone potencjalnym wystąpieniem
katastrof oraz prawdopodobną ich częstotliwość;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie mechanizm przebiegu zdarzeń
katastrofalnych w zależności od wywołujących je
przyczyn;

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W5

zna metody określania siły zdarzeń katastrofalnych,
sposoby zapobiegania negatywnym skutkom
katastrof, metody prognozowania oraz systemy
ostrzegania;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W6

wie na czym polega adaptacja do zagrożeń;

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W7

umie scharakteryzować postawy człowieka w stosunku
do przyrody, opisać bezpośrednią reakcję
na zagrożenie oraz podatność społeczeństwa na skutki
zagrożeń.

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ skutecznie pozyskiwać informację na temat
zdarzeń katastrofalnych, krytycznie ocenić
wiarygodność źródeł i zdobytych informacji,
syntetycznie je opracować i właściwie zinterpretować;

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

-Umie prawidłowo i rzetelnie opisać zdarzenia
katastrofalne; potraﬁ właściwie posługiwać się
fachową terminologią; -

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U3

umie przekazać zdobytą wiedzę w czasie dyskusji,
przekonać do swoich racji, przyjąć argumenty innych,
poprawnie formułować konstruktywne wnioski; -

ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ pracować w grupie, umie spontanicznie
i schematycznie przedstawić w formie graﬁcznej
dyskutowane zagadnienia, opracować scenariusze
zdarzeń, przewidywać logiczne następstwo
określonych działań.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość konieczności samodzielnego
poszukiwania i weryﬁkowania informacji;

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia
umiejętności konstruktywnej dyskusji i przekonywania
innych do swoich racji;

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

ma świadomość wpływu zdarzeń katastrofalnych
na zdrowie i życie ludzi, negatywnych skutków
ekonomicznych i społecznych oraz jest w stanie ocenić
rolę zdarzeń katastrofalnych w kształtowaniu
środowiska Ziemi.

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

12

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

12

przygotowanie do egzaminu

10

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.

Cechy zdarzeń katastrofalnych. Katastrofy naturalne, antropogeniczne,
synergiczne, klęska żywiołowa, nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
Charakterystyka obszarów zagrożonych. Sposoby określania siły zdarzeń.
Przegląd zdarzeń katastrofalnych w zależności od wywołujących je przyczyn:
zderzenie z asteroidą (katastrofy kosmiczne), trzęsienia ziemi, eksplozje
wulkaniczne, ruchy masowe (osuwanie, obrywanie, spływy, lawiny), cyklony
tropikalne, trąby powietrzne (tornado), tsunami, sztormy, powodzie, susze,
pożary, pustynnienie, El Nino. Katastrofy przemysłowe, katastrofy zapór wodnych,
katastrofy tankowców i platform wiertniczych. Częstość występowania zdarzeń
katastrofalnych. Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom katastrof. Metody
prognozowania. Systemy ostrzegania. Adaptacja do zagrożeń. Katastrofy w
dziejach Ziemi: wiek Ziemi i czas geologiczny. Katastroﬁzm i uniformitaryzm.
Zasada aktualizmu geologicznego. Zdarzenia impaktowe w historii Ziemi. Kryzysy
świata organicznego - wielkie wymierania. Wielkie powodzie w historii Ziemi. Rola
zdarzeń katastrofalnych w kształtowaniu środowiska Ziemi

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Wykonanie w trakcie trwania kursu określonych zadań, test zaliczeniowy,
zaliczenie z oceną

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Lichenologia i lichenoindykacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd36a77.22

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

Przekazanie wiedzy z zakresu: historia badań nad porostami, porosty jako specyﬁczna forma życia, komponenty
plech, natura symbiozy porostowej, kształt i struktura plech, formy wzrostu, bioróżnorodność, anatomia plech,
układ komponentów, sposoby rozmnażania i rozprzestrzeniania się porostów, ekologia porostów, ich substraty,
wymagania siedliskowe, długość życia porostów, nazewnictwo i klasyﬁkacja porostów, metody taksonomiczne,
chemiczne substancje porostowe i metody ich identyﬁkacji, metody chemotaksonomiczne, zbiorowiska porostów,
rozmieszczenie geograﬁczne, znaczenie porostów w różnych ekosystemach, lichenoindykacja – metody
bioidykacyjne i interpretacja wyników, ochrona porostów, zbiór i konserwacja materiałów zielnikowych,
praktyczne zastosowanie porostów.

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 zdobywa ogólną wiedzę na temat: natury
symbiozy porostowej, podstaw budowy
i funkcjonowania grzybów zliczenizowanych
(porostów), głównych typów morfologicznych
i anatomicznych plech porostowych, ich biologii,
ekologii i roli w ekosystemach oraz znaczenia dla
człowieka, rozmnażania i rozprzestrzeniania się
porostów oraz ich rozmieszczenia geograﬁcznego,
produkcji wtórnych metabolitów porostowych i metod
ich identyﬁkacji, chemotaksonomii, metod
stosowanych w badaniach lichenoindykacyjnych.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U03

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie: rozpoznawać wybranych przedstawicieli
poszczególnych grup porostów prezentowanych
na wykładach, oszacować stan kondycji środowiska
na podstawie bioty porostowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wpływu porostów
na funkcjonowanie ekosystemów, funkcji i wpływu
zbiorowisk porostowych na lokalne środowisko,
przyczyn i skutków ubożenia bioty porostowej
w środowisku.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

140 / 192

Historia badań nad porostami, porosty jako specyﬁczna forma życia, komponenty
plech, natura symbiozy porostowej, kształt i struktura plech, formy wzrostu,
bioróżnorodność, anatomia plech, układ komponentów, sposoby rozmnażania i
rozprzestrzeniania się porostów, ekologia porostów, ich substraty, wymagania
siedliskowe, długość życia porostów, nazewnictwo i klasyﬁkacja porostów, metody
taksonomiczne, chemiczne substancje porostowe i metody ich identyﬁkacji,
metody chemotaksonomiczne, zbiorowiska porostów, rozmieszczenie
geograﬁczne, znaczenie porostów w różnych ekosystemach, lichenoindykacja –
metody bioidykacyjne i interpretacja wyników, ochrona porostów, zbiór i
konserwacja materiałów zielnikowych, praktyczne zastosowanie porostów.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie test jednokrotnego wyboru (uzyskanie minimum 50%
punktów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd3889c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
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

student zna mechanizmy i procesy zachodzące
w atmosferze, podane w części "Treści modułu
kształcenia".

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_U12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

korzystać z internetowych źródeł informacji
o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i na świecie
oraz samodzielnie zestawiać i analizować dane, potraﬁ
pracować w grupie i prezentować wyniki wspólnej
pracy w postaci prezentacji ustnej i elektronicznej
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość odpowiedzialności
poszczególnych osób i całych społeczeństw za stan
atmosfery oraz skutki przyrodnicze i zdrowotne
zanieczyszczeń, dostrzega konieczność kształtowania
wielu codziennych nawyków na poziomie
indywidualnym w oparciu o posiadaną wiedzę celem
podniesienia poziomu ochrony atmosfery w zakresie
ogólnospołecznym, student doskonali i/lub wyrabia
sobie poczucie współodpowiedzialności za wynik pracy
w grupie

ZZP_K2_K08

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Reakcje chemiczne w atmosferze. CO2, CO, związki siarki, związki azotu, metan:
źródła, reakcje w atmosferze, zmiany zawartości w skali globalnej, znaczenie w
funkcjonowaniu atmosfery. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na promieniowanie
słoneczne. Ozon troposferyczny i stratosferyczny, dziura ozonowa. Kwaśna
depozycja. Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Wpływ warunków
meteorologicznych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenie
powietrza wewnątrz pomieszczeń.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń

ćwiczenia

prezentacja

przedstawienie prezentacji na zajęciach i dostarczenie pliku z poprawna
wersją prezentacji (po uwzględnieniu uwag z dyskusji)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia

Sylabusy
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Methods of secondary data analysis on society and environment
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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
ZZP_K2_W02,
zastanych w wolnym dostępnie (polskie i zagraniczne),
ZZP_K2_W09,
z zakresu danych o środowisku, społeczeństwie
ZZP_K2_W14
i gospodarce.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student rozumie rolę analizy danych zastanych
w procesie przygotowania i realizacji badań
naukowych oraz analiz eksperckich.

ZZP_K2_W09

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.

ZZP_K2_W09,
ZZP_K2_W14

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.

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04

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.

ZZP_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

opisać wyniki analizy w postaci raportu w języku
angielskim oraz przedstawić za pomocą prezentacji
multimedialnej w języku angielskim.

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

student umie formułować wnioski z analizy
i rekomendacje do dalszych badań bądź działań.

ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

student umie organizować pracę w grupie
i uczestniczyć w pracy grupy, a także zwiększać jakość
ZZP_K2_K06,
własnej pracy poprzez współpracę z innymi
ZZP_K2_K07
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.

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

student jest świadomy znaczenia uczciwości
i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu
i wykorzystaniu danych.

ZZP_K2_K08

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

20

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

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

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

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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów, wykładu, prowadzenie dyskusji oraz
prezentację wyników

Sylabusy
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Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd3af15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

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
ćwiczenia: 15, ćwiczenia terenowe: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami klasyﬁkacji bonitacyjnej gleb w Polsce

C2

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu właściwego odczytywania informacji dotyczących gleb zawartych
na mapach klasyﬁkacyjnych i glebowo-rolniczych

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

informacje o pokrywie glebowej w kontekście jej
racjonalnego wykorzystania i użytkowania

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2

zasady oraz kryteria bonitacji i waloryzacji gleb

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić przydatność poszczególnych typów gleb
do sposobu użytkowania

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U2

wykorzystać dostępne źródła danych

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania posiadanej wiedzy w badaniach
naukowych

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

esej, zaliczenie

K2

samodzielnego wyszukania informacji w literaturze
krajowej i zagranicznej

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

esej, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

ćwiczenia terenowe

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne bonitacji gleb w Polsce

W2, U2, K2

2.

Zasady i kryteria bonitacji gleb w Polsce

W1, W2, U1, U2, K2

3.

Technika wykonywania prac klasyﬁkacyjnych

W2, U2, K2

Sylabusy
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4.

Tabela klas gruntów wraz z komentarzem

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Mapy klasyﬁkacyjne a mapy glebowo-rolnicze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Kompleksy przydatności rolniczej gleb

W1, U1, U2, K2

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

ćwiczenia

ćwiczenia terenowe

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
esej

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do
zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: - osiągnięcie
wiedzy i umiejętności w wysokości przynajmniej 60% całego zasobu
wiedzy i umiejętności - wykazanie w 100% zakładanych kompetencji
personalnych i społecznych

zaliczenie

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do
zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: - osiągnięcie
wiedzy i umiejętności w wysokości przynajmniej 60% całego zasobu
wiedzy i umiejętności - wykazanie w 100% zakładanych kompetencji
personalnych i społecznych
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Practical aspects of environmental conservation-part 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd3d8f4.22

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
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

ZZP_K2_W01

raport, prezentacja,
zaliczenie
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W2

student zna zasady konstruowania kluczy
do oznaczania różnych grup taksonomicznych

ZZP_K2_W02

raport, prezentacja,
zaliczenie

W3

Student wiek jak wyjaśnić wpływ wybranych
czynników środowiskowych na zasięg i występowanie
badanych gatunków

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W09

raport, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić wpływ wybranych czynników środowiskowych
ZZP_K2_U02
na zasięg i występowanie badanych gatunków

raport, prezentacja,
zaliczenie

U2

student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania wniosków

ZZP_K2_U12

raport, zaliczenie

U3

student wykorzystuje metody służące do analizy
różnorodności biologicznej

ZZP_K2_U03

raport, zaliczenie

U4

Student wie jak zaplanować i wykonać zadania
badawcze i napisać raport na podstawie uzyskanych
danych

ZZP_K2_U08

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

ZZP_K2_K07

raport, prezentacja,
zaliczenie

K2

student rozumie potrzebę systematycznego
zapoznawania się z czasopismami naukowymi
i popularnonaukowymi, korzysta z uznanych źródeł
informacji naukowej

ZZP_K2_K08

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,
U4, 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

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
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Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.2A0.5cac67bd3f9ee.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: 2, konwersatorium: 2, ćwiczenia terenowe: 26

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów raf koralowych i pustyń zdobytej
w ramach kursu Tropical Ecology.

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

interpretować złożoność procesów i zjawisk
warunkujących funkcjonowanie ekosystemów raf
koralowych i obszarów pustynnych, których
wyjaśnienie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

student ma konieczną wiedzę niezbędną dla
rozumienia funkcjonowania organizmów żywych
w warunkach niedoboru biogenów w ekosystemach raf
koralowych.

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport

W3

student ma konieczną wiedzę niezbędną dla
rozumienia funkcjonowania organizmów żywych
w warunkach wysokiej temperatury i ograniczonego
dostępu dowody w ekosystemach pustynnych.

ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport

U1

zaplanować i wykonać proste zadania badawcze pod
kierunkiem opiekuna naukowego

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U12

raport

U2

student poprawnie interpretuje zebrane dane
empiryczne oraz na tej podstawie formułuje
odpowiednie wnioski.

ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

raport, prezentacja

K1

student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę
ścisłego, opartego na danych empirycznych
interpretowania zjawisk i procesów biologicznych
w pracy badawczej.

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

student wykazuje odpowiedzialność za ocenę
zagrożeń wynikających ze stosowanych technik
badawczych

ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K08

raport

K3

student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
biologicznych.

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06

zaliczenie pisemne,
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

2

konwersatorium

2

ćwiczenia terenowe

26

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie projektu

6

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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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
26

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warunki abiotyczne warunkujące powstawanie i rozwój raf koralowych (wykład)

W1, K3

2.

Problemy ochrony raf koralowych i zarośli namorzynowych (konwersatorium).

W2, U2, K1

3.

Formy kolonii koralowców i ich zależność od lokalizacji w obrębie rafy (ćwiczenia
terenowe).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Specyﬁka zarośli namorzynowych (ćwiczenia terenowe).

W1, U1, U2, K2, K3

5.

Charakterystyka organizmów pustynnych i ich rozmieszczenie przestrzenne
(ćwiczenia terenowe).

W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne test jednokrotnego wyboru - zdobycie co najmniej 50% punktów

konwersatorium

prezentacja

przedstawienie wyników prowadzonych badań

ćwiczenia terenowe

raport

przedstawienie raportu z prowadzonych prac + ocena aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zorganizowania kursu jest zawarcie przez Uniwersytet porozumienia z organizacją prowadzącą profesjonalne
nurkowania w Egipcie (Morze Czerwone). W związku z możliwością zawieszenia kursu chętnych prosimy o zaplanowanie z
góry dodatkowych punktów ECTS.
Przed wyjazdem uczestnicy muszą zaliczyć zajęcia na basenie przygotowujące do pracy w terenie.
NIE jest wymagane zaliczenie kursu Tropical Ecology.

Sylabusy
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Tropical ecology-ﬁeld course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

W2

metody i zasady prowadzenia badań naukowych
w tropikach.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W08,
ZZP_K2_W09

raport, wyniki badań,
prezentacja, brak
zaliczenia

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U09,
ZZP_K2_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

ZZP_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.

Cykl wykładów monograﬁcznych, przedstawiających zagadnienia specyﬁczne dla
obszarów, na których odbywa się kurs (np. interakcje roślin i zwierząt, wymieranie
płazów - czynniki chorobotwórcze i klimatyczne, ekologia lasów tropikalnych, plaż
i rozlewisk rzecznych, specjacja motyli, biologia i ekologia tropikalne bezkręgowce
i kręgowce).

W1, W2

2.

Tematy związane z badaniami realizowanymi przez studentów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, Projekty badawcze
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.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Zarządzanie zasobami przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.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:
uwarunkowania środowiskowe życia organizmów
i podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne

W2

podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi.

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W10

zaliczenie pisemne

W3

kluczowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
i ma wiedzę niezbędną do rozpoznawania roślin
i zwierząt.

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport

U1

prowadzić obserwacje i badania terenowe, ocenić stan
zagrożenia obiektów przyrody ożywionej
i nieożywionej

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05

raport

U2

ZZP_K2_U02,
krytycznie analizować informacje mające odniesienie
ZZP_K2_U03,
do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu,
ZZP_K2_U04,
a szczególnie dostępnej w masowych mediach
ZZP_K2_U12

raport

U3

czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk
biologicznych w języku polskim i angielskim oraz
potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze lub
ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U05,
ZZP_K2_U07

raport

K1

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

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

zaliczenie pisemne,
raport

K2

współpracy w grupie, przyjmując w niej różne role

ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07

raport

W1

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 do testu zaliczeniowego

12

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

16

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
88

ECTS
3.0
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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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasoby przyrodnicze Polski (przyroda nieożywiona, rośliny, zwierzęta).

W2, W3, U2, K1

2.

Sposoby zarządzania zasobami przyrodniczymi (różne rodzaje gospodarowania
oraz ochrony).

W1, W2, U2, U3, K1

3.

Sytuacje konﬂiktowe między zwierzętami a człowiekiem.

W1, U2, K1

4.

Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt,
rozpoznawanie śladów bytowania zwierząt w terenie (tropy, odchody, żerowanie).

W1, W3, U1, U3, K1

5.

Przygotowanie raportu dotyczącego oddziaływania potencjalnego przedsięwzięcia
na środowisko oraz przedstawienie prezentacji raportu.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie pisemne ma formę egzaminu testowego składającego się z
pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) oraz pytań otwartych. Na
zaliczenie pisemne
zaliczenie trzeba uzyskać co najmniej 56% wszytskich możliwych
punktów.

ćwiczenia terenowe

raport

Opracowanie raportu dotyczącego oddziaływania potencjalnego
przedsięwzięcia na środowisko oraz przedstawienie prezentacji raportu.
Warunkiem zaliczenia raportu jest jego pozytywna ocena.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach terenowych jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.240.5cac67bd4a590.22

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
0521Ekologia i ochrona środowiska

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 16

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

znajomość: 1) podstawowych pojęć stosowanych
w ocenie ryzyka 2) wpływu działalności człowieka
na środowisko, przyczyn i skutków oddziaływań
antropogenicznych, 3) biologicznych poziomów
organizacji, skali przestrzennej i czasowej w ocenie
ryzyka oraz zależności między nimi, 4) mechanizmów
(MoAs) i sposobów (MoA) działania pojedynczych
substancji i mikstur, 5) procesu planowania
i formułowania problemu, 6) metod w analizie
ekspozycji i skutków, powiązań przyczynowoskutkowych, 7) potrzeb i ograniczeń w ocenie ryzyka

ZZP_K2_W09

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: 1) ocenić stan środowiska 2) przygotować plan
działania w ocenie ryzyka, 3) dobrać modele do oceny
ZZP_K2_U01,
ryzyka na różnych poziomach organizacji 4)
ZZP_K2_U02,
scharakteryzować zagrożenie 5) raportować
i informowanie o ocenie narażenia, 6) zna podstawową ZZP_K2_U05
literaturę oraz źródła danych dotyczących przedmiotu
oraz potraﬁ ją wykorzystać do oceny stanu środowiska

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie własną rolę i odpowiedzialność
w ocenie ryzyka środowiskowego. Student potraﬁ
ocenić stan zagrożenia otaczającej przyrody ożywionej
w aspekcie wpływów na dalszą jego degradację

ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

konwersatorium

16

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

5

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.

Podstawowe pojęcia stosowane w ocenie ryzyka; wpływ działalności człowieka na
środowisko, przyczyny i skutki oddziaływań antropogenicznych,

W1

2.

Biologiczne poziomy organizacji, skala przestrzenna i czasowa w ocenie ryzyka
oraz zależności między nimi; mechanizmy (MoAs) i sposoby (MoA) działania
pojedynczych substancji i mikstur

W1

3.

Proces planowania i formułowania problemu w ERA; metody stosowane w analizie
ekspozycji i skutków, powiązania przyczynowo-skutkowe; potrzeby i ograniczenia
w ERA

W1

4.

Inne stosowane rodzaje ocen and metod decyzyjnych niż ERA – dyskusja i analiza

U1

Sylabusy
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5.

Współczynnik TEF - dyskusja na podstawie pracy o dioksynach

U1, K1

6.

Punkty końcowe w ERA - omówienie i dyskusja. przygotowanie prezentacji

U1, K1

7.

Opracowanie modeli transportu i losów danej substancji w środowisku.
Wystąpienia prezentujące wybrane przypadki ERA

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdobycie 51% punktów

konwersatorium

zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Zdobycie 51% punktów, obecność na zajęciach
(dozwolona 1 nieobecność)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość globalnych problemów ekologicznych

Sylabusy
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Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.240.5cac67bd4c319.22

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze skutkami oddziaływania substancji toksycznych na organizmy,
populacje, biocenozy i ekosystemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

oddziaływanie substancji toksycznych na organizmy,
populacje, zespoły i ekosystemy

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawowe testy ekotoksykologiczne i metody oceny
skutków skażenia środowiska

ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować i wykonać podstawowe testy
ekotoksykologiczne

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

analizować wyniki testów stosując odpowiednie
metody statystyczne, potraﬁ oszacować i cenić
wskaźniki ryzyka ekologicznego.

ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować raport z wyników uzyskanych w ramach
ćwiczeń

ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K03,
ZZP_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań ograniczających zanieczyszczenie środowiska,
potraﬁ krytycznie oceniać wyniki testów i publikowane
materiały.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

15

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

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 (zanieczyszczeń, pestycydów) na populacje, zespoły
organizmów i funkcjonowanie ekosystemów. Metody badania wpływu substancji
toksycznych na populacje (testy ekotoksykologiczne, układ eksperymentalny,
analiza i prezentacja wyników). Znaczenie abiotycznych i biotycznych czynników
środowiskowych. Wpływ na pulę genową populacji; ekstynkcje - interakcja
działania substancji toksycznych i zjawisk losowych. Wpływ substancji
toksycznych na ekosystemy (układy wielogatunkowe, procesy dekompozycji
materii organicznej); przykłady zaburzeń na poziomie funkcjonowania
ekosystemów - np. "osobliwe zamieranie lasów" itp.; ocena ryzyka ekologicznego i
skutków zanieczyszczenia środowiska.

W1, W2

2.

Tematyka ćwiczeń:
Standardowe testy ekotoksykologiczne (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta),
ocena wpływu zanieczyszczeń na różnorodność biotyczną, ocena wpływy
zanieczyszczeń na procesy ekosystemowe.

U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny (pytania otwarte i/lub test wielokrotnego wyboru).
zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie >55% punktów.
Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią z ocen z ćwiczeń i z egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Merytorycznie poprawne i pozytywnie ocenione raporty z ćwiczeń (ocena
co najmniej dostateczna). Dopuszczalna jedna nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie dowolnego kursu ekologii.

Sylabusy
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Globalne problemy ekologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.240.5cac67bd4e3f1.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać rzetelnych informacji naukowych,
posługując się profesjonalnymi bazami publikacji

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_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

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sprawie najpoważniejszych globalnych
problemów ekologicznych.

ZZP_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

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

ZZP_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K3

systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy.

ZZP_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

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:
seminarium, dyskusja, konwersatorium
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywna, bieżąca ocena merytorycznego przygotowania do
omawianych tematów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji. Aktywny
udział w konwersatoriach; wykonanie zadań domowych. Referat: max 6
zaliczenie na ocenę pkt (przynajmniej jeden obowiązkowy) Wypowiedź przygotowana, z
literaturą: 3 pkt. Wypowiedź ad hoc: 1 pkt. Każda nieobecność: -1 pkt
Oceny: >40 pkt. = bdb; >35-40 pkt. = +db; >30-35 pkt. = db; >25-30
pkt. = +dst; >=15-25 pkt. = dst.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przynajmniej podstawowego kursu z ekologii.
Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności; każda nieobecność -1 pkt).

Sylabusy
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Gospodarka odpadami stałymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.240.5cac67bd50514.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 5, 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; rozumie znaczenie wykorzystania
odpadów w wdrażaniu założeń gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05

egzamin pisemny, raport

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U12

egzamin pisemny, raport

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać i wykorzystać źródła informacji naukowej;
potraﬁ wskazać znaczenie różnych typów odpadów dla
odzysku różnych surowców (wliczając surowce
krytyczne) oraz zagrożenie dla środowiska związane
z akumulacją i rozproszeniem odpadów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie
autoanalizy i posiadanego doświadczenia; ma
świadomość znaczenia zarządzania odpadami dla
zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów
naturalnych i litosfery; rozumie znaczenie
obiektywnych i niezależnych ocen.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

5

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do ćwiczeń

4

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

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

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 “metabolizm 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

Ocena aktywnego udziału w dyskusji w trakcie wykładów, ocena egzaminu
(egzamin - pytania otwarte)

ćwiczenia

raport

Ocena raportów

ćwiczenia terenowe

raport

Ocena raportów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie problemów środowiskowych, zasobów surowców, chemii na poziomie
elementarnym

Sylabusy
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Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.240.5ca756cc98232.22

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

Okres
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.

ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07,
ZZP_K2_W10

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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W02,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W10,
ZZP_K2_W12

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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W04,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W4

zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy
komunikacji.

ZZP_K2_W12

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.

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U10,
ZZP_K2_U12

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.

ZZP_K2_U01,
ZZP_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3

organizuje i koordynuje pracę w grupie.

ZZP_K2_U11

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.

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

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.

ZZP_K2_K01,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K08

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.

ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

student akceptuje specyﬁkę pracy zespołowej,
rozumie konieczność przyjmowania różnych ról,
ZZP_K2_K05,
planowania pracy, zarządzania czasem oraz podziału
ZZP_K2_K07
obowiązków. Akceptuje ocenę swojego wkładu w pracę
zespołową na podstawie wyników pracy całej grupy.

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

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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Edukacja ekologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.280.5ca756bfe70d5.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie nowych zasad planowania, technik i narzędzi badawczych stosowanych w edukacji ekologicznej
i kształtowaniu świadomości ekologicznej różnych grup społecznych.

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 planowania, techniki i narzędzia
badawcze stosowane w edukacji ekologicznej (w tym
w szczególności te poświęcone badaniu poziomu
świadomości ekologicznej różnych grup społecznych),
• student zna ogólne zasady realizacji treści i zadań
edukacji ekologicznej przez różne instytucje sektora
publicznego i pozarządowego dla różnych grup
społecznych, • student wie jak jest edukacja
ekologiczna jest realizowana w sektorze kształcenia
formalnego i nieformalnego, • student zna techniki
i metody popularyzacji wiedzy ekologicznej umiejąc ją
praktycznie dostosować do grupy odbiorców, •
student zna ogólne zasady ﬁnansowania badań oraz
projektów wdrożeniowych w zakresie nauk
interdyscyplinarnych i międzysektorowych.

ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W06,
ZZP_K2_W07

zaliczenie pisemne

ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U11

projekt

ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• student umie krytycznie analizować i selekcjonować
informacje z różnych dostępnych źródeł • potraﬁ
detalicznie zaplanować i przeprowadzić proste
badania ankietowe na zadany temat i krytycznie
interpretować ich wyniki, • student umie sformułować
i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych
zastosowań edukacji ekologicznej w życiu, • student
potraﬁ przygotować prezentację wyników projektu
badawczego z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji werbalnej i multimediów • student potraﬁ
przeprowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej
w wybranej grupie odbiorców, • student potraﬁ
zaplanować prostą akcję/kampanię edukacyjnoinformacyjną za zakresu edukacji ekologicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• student ma świadomość proﬁtów współdziałania
i pracy w grupie jako jej członek a także potraﬁ
kierować pracą małego zespołu, • potraﬁ odpowiednio
określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie i innych zadania • potraﬁ komunikować się
z przedstawicielami instytucji różnych sektorów:
publicznego i pozarządowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

1. Co to jest edukacja środowiskowa? - deﬁnicje, trendy krajowe i
międzynarodowe. Formalna i nieformalna edukacja ekologiczna. Narodowa
Strategia Edukacji Ekologicznej, instytucje mające statutowy obowiązek edukacji
ekologicznej.
2. Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej. Akcje i kampanie edukacyjne –
planowanie i ewaluacja.
3. Gospodarka odpadami komunalnymi - wiadomości ogólne, przykłady akcji
edukacyjnych, analiza materiałów edukacyjno-informacyjnych, rola samorządu
lokalnego w zarządzaniu odpadami, efektywność racjonalnej gospodarki odpadami
a partycypacja społeczeństwa.
W1, U1, K1
4. System jakości i znakowanie ekologiczne
5. Ruch ekologiczny, rola organizacji pozarządowych w ochronie przyrody.
6. Finansowanie działań w ramach edukacji nieformalnej (instytucje ﬁnansujące,
rodzaje programów ﬁnansowych, jak starać się o fundusze?).
7. Rolnictwo ekologiczne - założenia, audyt, opłacalność, programy ﬁnansujące.
8. Badania społeczne w planowaniu edukacji ekologicznej. Metody ilościowe i
jakościowe. Kwestionariusz wywiadu, wywiad bezpośredni, badania fokusowe.
Badania opinii publicznej.
Ćwiczenia:
Konstrukcja kwestionariusza wywiadu/ankiety, pilotaż narzędzia, wprowadzenie do
analizy danych z badań społecznych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

przystąpienie do egzaminu wymaga zaliczenia projektu; na egzaminie
należy uzyskać min 60% punktów

projekt

prezentacja wyników projektu na ćwiczeniach, uzyskanie minimum 60%
punktów za prezentowany projekt (ocena uwzględnia aspekty
merytoryczne projektu oraz jakość prezentacji); warunkiem zaliczenia jest
obecność na zajęciach, można opóścić maksymalnie 2 spotkania
ćwiczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przynajmniej bierna znajomość jęz. angielskiego, zainteresowanie popularyzacją nauki. Inne przydatne: łatwość pracy w
grupie, łatwość komunikacji, otwartość na interdyscyplinarność nauki.

Sylabusy
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Gospodarka wodno-ściekowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.280.5cac67bd66833.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

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: 20, ćwiczenia: 4, ćwiczenia terenowe: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw prawnych oraz podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów pobierania
i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące
system zarządzania wodami, ściekami i osadami
ściekowymi w Polsce,

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie
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W2

nowe trendy i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami
wodnymi, ściekami i osadami ściekowymi w Polsce

ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje
z różnych źródeł w języku polskim

ZZP_K2_U02

raport, prezentacja,
zaliczenie

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej

ZZP_K2_U03

raport, prezentacja,
zaliczenie

U3

wykorzystywać specjalistyczną wiedzę konieczną
do interpretacji zebranych danych empirycznych
i wyciągania odpowiednich wniosków

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U12

raport, prezentacja,
zaliczenie

U4

przygotować prezentację z wykorzystaniem różnych
środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U12

raport, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

ZZP_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

K2

pracy w zespole przyjmując różne role, potraﬁ
planować prace w szczególności w zakresie podziału
obowiązków i zarządzania czasem

ZZP_K2_K07

raport, zaliczenie

K3

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

ZZP_K2_K08

prezentacja

K4

ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz
zrównoważonego nimi gospodarowania,

ZZP_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

K5

działania w sposób przedsiębiorczy

ZZP_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

4

ćwiczenia terenowe

6

przygotowanie raportu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historyczne aspekty zaopatrzenia ludzi w wodę oraz odprowadzania ścieków (od
starożytności do współczesności); Ujmowanie i uzdatnianie wody do celów
zaopatrzenia ludności; Dystrybucja wody oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa
zdrowotnego; Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia, plany
bezpieczeństwa zdrowotnego wody; Metody pobierania i badania próbek wód i
ścieków; Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wypełniające zadania
własne gminy w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków;
Zagadnienia formalne i prawne dotyczące gospodarki ściekowej; Oczyszczanie
ścieków komunalnych i przemysłowych; Zagadnienia formalne i prawne dotyczące
gospodarki osadami ściekowymi; Aspekty technologiczne gospodarki osadami
ściekowymi; Proces inwestycyjny w gospodarce wodno-ściekowej

W1, W2, U2, U3

2.

Podstawowe aspekty związane z projektowaniem sieci wodociągowych;
Opracowanie planu bezpieczeństwa zdrowotnego wody dla wybranych
przykładów; Obliczanie charakterystycznych ilości ścieków i ładunków
dopływających do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych; Ustalanie
schematu technologicznego ciągu ściekowego oczyszczalni komunalnej na
podstawie obliczenia obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń;
Ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagań dotyczących
jakości ścieków oczyszczonych; Wyliczenie podstawowych parametrów pracy
oczyszczalni ścieków np. masa osadu, wiek osadu, obciążenie osadu czynnego,
czas hydraulicznej retencji itp.; Ustalenie częstotliwości i zakresu badań
wskaźników zanieczyszczeń prowadzonych w ramach okresowych badań ilości i
jakości ścieków oczyszczonych; Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie ze
środowiska dla ścieków wprowadzanych do wód lub gleby o określonych
stężeniach wskaźników zanieczyszczeń

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie minimum 60 % pkt

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

udział w ćwiczeniach, wykonanie poprawnej merytorycznie i formalnie
prezentacji

ćwiczenia terenowe

raport

przedstawienie poprawnego merytorycznie raportu dotyczącego
odwiedzanych obiektów technicznych

Sylabusy
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Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.280.5cac67bd63735.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, ćwiczenia: 5, konwersatorium: 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
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W1

• student zna i rozumie 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 •
ZZP_K2_W05,
student zna różne formy i metody włączania różnych
ZZP_K2_W07,
grup interesu w zarządzanie przyrodą oraz rozumie
ZZP_K2_W08
konieczność 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
ZZP_K2_U02,
praktycznych problemów środowiskowych, • student
ZZP_K2_U04
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

ZZP_K2_K02,
ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K08

projekt, prezentacja,
brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

ćwiczenia

5

konwersatorium

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Sylabusy
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przygotowanie projektu

8

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
• 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

• 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

ćwiczenia

projekt

obecność i praca w grupach nad projektem

konwersatorium

brak zaliczenia

dyskusja

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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Rolnictwo przyjazne środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie zasobami przyrody

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WBlZZPS.280.5cac67bd6936d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

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
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
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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.

ZZP_K2_W01,
ZZP_K2_W03,
ZZP_K2_W05,
ZZP_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

ZZP_K2_U02,
ZZP_K2_U03,
ZZP_K2_U04,
ZZP_K2_U06,
ZZP_K2_U07,
ZZP_K2_U08,
ZZP_K2_U12

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja,
zaliczenie

ZZP_K2_K04,
ZZP_K2_K06,
ZZP_K2_K07,
ZZP_K2_K08

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

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 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

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

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

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.
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia terenowe

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Program studiów

Wydział:

Wydział Chemii

Kierunek:

chemia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

12

Sylabusy

18
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

chemia

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 chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek studiów chemia, jako jeden z tradycyjnych kierunków uniwersyteckich, ma dostarczyć wiedzy z zakresu chemii w
szerokim aspekcie tej nauki. Studia na kierunku chemia oprócz solidnych podstaw wiedzy i umiejętności z zasadniczych
działów chemii uzupełnionych o wiedzę z matematyki, ﬁzyki i biologii, zapoznają studentów z nowoczesnymi zastosowaniami
tej nauki w rozwiązywaniu aktualnych problemów.
Studia na kierunku chemia mają dostarczyć specjalistów o gruntownym wykształceniu chemicznym dla gospodarki,
szkolnictwa i jednostek badawczych.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Chemia wykazuje zbieżność w realizacji misji i strategii uczelni (Strategia Rozwoju UJ
2014-2020) w następujących punktach:
(i) Program studiów ma charakter innowacyjny, podejmowanie zatrudnienia przez jego absolwentów prowadzić będzie do
transferu wiedzy stymulującego innowacyjność w gospodarce
(ii) W doskonaleniu programu studiów biorą udział różne grupy interesariuszy, w tym również potencjalni pracodawcy.
(iii) Prowadzenie kierunku wzmacnia obszar nauk ścisłych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej UJ
Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, drobnej
wytwórczości, laboratoriach chemicznych, a także do podjęcia dalszego kształcenia na kierunku chemia lub pokrewnych.

Cele kształcenia
Wykształcenie chemików gotowych do podjęcia pracy w:
1. przemyśle
2. laboratoriach przemysłowych i analitycznych
3. drobnej wytwórczości

Charakterystyka kierunku
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Chemia i przemysł chemiczny jest jednym z fundamentów determinujących standard życia współczesnych społeczeństw.
Niezbędne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających wykształcenie w zakresie chemii, mogących podjąć nie tylko
podjąć pracę w gospodarce, ale też bazując na znajomości aktualnych osiągnięć naukowych włączyć się czynnie we
wdrażanie nowoczesnych technologii. Kierunek chemia ma na celu kształcenie takich specjalistów.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów na kierunku chemia ma na celu wykształcić osoby posiadające kompetencje pozwalające na znalezienie
zatrudnienia w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i pokrewnych a także laboratoriach
chemicznych różnego typu. Służy temu program studiów, który oprócz gruntownej wiedzy z zasadniczych działów chemii
dostarcza wiedzy o aktualnych kierunkach jej rozwoju.
Opracowany program studiów jest okresowo konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu. Ich uwagi dotyczące
proﬁlu absolwenta są uwzględniane przy modyﬁkacjach programu.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace dyplomowe mają charakter badawczy i prowadzone są w ścisłym powiązaniu z tematyką
badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w
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tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwóch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci
wybierają dwa z czterech modułów specjalizacyjnych. Na trzecim roku studenci realizują też moduł samokształcenia EChemTest (jeden test do wyboru spośród określonej puli testów). W ostatnim semestrze prowadzą badania do pracy
licencjackiej.
Program studiów przewiduje obowiązkową praktykę u pracodawcy działającego w obszarze związanym z chemią.
Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania
uprawnień do nauczania chemii.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

169

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

61

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: 2779

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Minimum 3-tygodniowa praktyka u pracodawcy działającego w branży związanej z chemią. Praktyka odbywana jest w czasie
wolnym od zajęć i powinna być zaliczona do końca II roku studiów. Za praktykę student otrzymuje 4 ECTS.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

CHE_K1_W01

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki pozwalające na
posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

P6S_WG

CHE_K1_W02

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ﬁzyki umożliwiająe rozumienie
zjawisk i procesów ﬁzycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w
technice i życiu codziennym

P6S_WG

CHE_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstaw metod obliczeniowych oraz
oprogramowania użytkowego pozwalające na ich stosowanie w życiu codziennym i
zawodowym

P6S_WG

CHE_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu nauk biologicznych umożliwiające
dokonywanie opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
ożywionej

P6S_WG

CHE_K1_W05

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii
pozwalające na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną; omówienie
właściwości pierwiastków i związków chemicznych w oparciu o układ okresowy oraz
stanów materii, charakteryzowanie podstawowych typów reakcji chemicznych oraz
ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W06

Absolwent zna i rozumie zaasady wykorzystania podstawowych metod
kwantowochemicznych do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów
chemicznych.

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W07

Absolwent zna i rozumie metody określania podstawowych właściwości w tym także
stereochemii oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych oraz
głownych metod ich syntezy

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W08

Absolwent zna i rozumie metody określania relacji między strukturą a reaktywnością
połączeń chemicznych w tym także zwiazków biologicznie aktywnych i makromolekuł

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W09

Absolwent zna i rozumie metody interpretacji i dokonywania opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów i właściwości ﬁzykochemicznych

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W10

Absolwent zna i rozumie zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla nauk chemicznych, a w szczególności stosowania zasad i
procedur analizy chemicznej i podstawowych technik badań strukturalnych, w tym
spektroskopii

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W11

Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym zagadnienia w zakresie
wybranych działów chemii

P6U_W, P6S_WG

CHE_K1_W12

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady
bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z
bezpieczeństwem chemicznym.

P6S_WK

CHE_K1_W13

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych
P6S_WK
i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

CHE_K1_W14

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz korzystania z zasobów informacji patentowej;

P6S_WK

CHE_K1_W15

Absolwent zna i rozumie związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a
możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju

P6U_W, P6S_WK

CHE_K1_W16

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

P6S_WK

Efekty uczenia się
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Umiejętności
Kod

Treść

PRK

CHE_K1_U01

Absolwent potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi w chemii, posiada
umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów ﬁzycznych i chemicznych
oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu ﬁzyki i chemii.

P6S_UW

CHE_K1_U02

Absolwent potraﬁ wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości ﬁzykochemiczne,
przeprowadzać analizę statystyczną oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń;

P6S_UW

CHE_K1_U03

Absolwent potraﬁ stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie użytkowe w
życiu codziennym i zawodowym

P6S_UW

CHE_K1_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi technikami biochemii i wykorzystać
proste procesy biologiczne w chemii i technice

P6S_UW

CHE_K1_U05

Absolwent potraﬁ syntezować, oczyszczać, analizować skład i określać struktury
związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

P6S_UW

CHE_K1_U06

Absolwent potraﬁ stosować rozszerzone umiejętności w zakresie wybranego działu
chemii

P6U_U, P6S_UW

CHE_K1_U07

Absolwent potraﬁ stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ tak
prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosować
zasady BHP w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka

P6S_UW

CHE_K1_U08

Absolwent potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz potraﬁ dokonać
podstawowej oceny rzetelności pozyskanych informacji

P6S_UW, P6S_UK

CHE_K1_U09

Absolwent potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i
ilościowym, w tym potraﬁ planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź
teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki

P6U_U, P6S_UW

CHE_K1_U10

Absolwent potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

P6U_U, P6S_UK

CHE_K1_U11

Absolwent potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz
pracować w zespołach interdyscyplinarnych

P6S_UO,
P6S_UW

CHE_K1_U12

Absolwent potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z
chemią i pokrewnymi dziedzinami

P6S_UK

CHE_K1_U13

Absolwent potraﬁ uczyć się samodzielnie

P6S_UU

CHE_K1_U14

Absolwent potraﬁ przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i języku
angielskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

P6S_UK

CHE_K1_U15

Absolwent potraﬁ wykorzystać 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

P6S_UK

CHE_K1_U16

Absolwent potraﬁ realizować podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych
(uczenie się) przez całe życie

P6U_U, P6S_UU

CHE_K1_U17

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

P6S_UO

CHE_K1_U18

Absolwent potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

P6S_UO

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

CHE_K1_K01

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu przy poszanowaniu jego tradycji i zasad etycznych

P6U_K, P6S_KR

CHE_K1_K02

Absolwent jest gotów do dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki

P6U_K, P6S_KR

CHE_K1_K03

Absolwent jest gotów do przedstawiania i wyjaśniania społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazywania
związanej z tym odpowiedzialności

P6S_KK, P6S_KO

CHE_K1_K04

Absolwent jest gotów do adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

P6S_KK, P6S_KO

CHE_K1_K05

Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki;
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania opini ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości

P6S_KK

CHE_K1_K06

Absolwent jest gotów do realnego określania zagrożeń dla środowiska; wypełniania
zobowiązań społecznych, podejmowania inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na
rzecz społeczeństwa

P6U_K, P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy
angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne
w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu
Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student
może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu
ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka I

120

9,0

egzamin

O

Fizyka I

90

5,0

egzamin

O

Podstawy chemii

105

7,0

egzamin

O

Podstawy chemii - laboratorium

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologia informacyjna

45

3,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Jak studiować?

15

1,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka II

90

6,0

egzamin

O

Fizyka II

90

5,0

egzamin

O

Fizyka - laboratorium

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia analityczna

45

4,0

egzamin

Chemia analityczna - laboratorium

75

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia organiczna I

60

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych
pomiarowych

15

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

O

Kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

Plany studiów

O
15

1,0

zaliczenie

F
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia nieorganiczna I

30

2,0

egzamin

O

Chemia ﬁzyczna I

60

5,0

egzamin

O

Krystalograﬁa

45

2,0

egzamin

O

Chemia organiczna II

60

5,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Chemia ﬁzyczna – laboratorium

45

-

zaliczenie

O

Chemia nieorganiczna I - konwersatorium/Inorganic chemistry I discussion class

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory
class

120

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zbiory uczelniane jako ośrodki dokumentacji rozwoju nauki

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia nieorganiczna II

30

2,0

egzamin

Chemia nieorganiczna - laboratorium

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia ﬁzyczna II

60

5,0

egzamin

O

Podstawy chemii kwantowej

60

5,0

egzamin

O

Podstawy chemii kwantowej - laboratorium

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

60

4,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej I

15

1,0

zaliczenie

O

Chemia ﬁzyczna – laboratorium

45

7,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe

120

4,0

zaliczenie

O

Inorganic chemistry II - discussion class

30

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia nieorganiczna II - konwersatorium

30

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia i biologia

60

4,0

egzamin

O

Technologia chemiczna

30

2,0

egzamin

O

Technologia chemiczna - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia materiałów

15

1,0

zaliczenie

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

60

4,0

egzamin

Zbiory uczelniane jako ośrodki dokumentacji rozwoju nauki

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza chemiczna

60

3,0

egzamin

O

Wstrzykowa analiza przepływowa

15

1,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej

30

2,0

egzamin

Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Matematyczne metody chemii I

30

2,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zaawansowana chemia nieorganiczna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia ciała stałego

30

2,0

zaliczenie

Urządzenia pomiarowe i technika eksperymentalna

20

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

O

Ścieżka: Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

Ścieżka: Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

O

O

Ścieżka: Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

O

Ścieżka: Moduł: Chemia organiczna i biologiczna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium

75

5,0

zaliczenie

Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pracownia licencjacka

90

15,0

zaliczenie

O

Moduł samokształcenia EChemTest

60

2,0

egzamin

O

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza chemiczna - laboratorium

45

3,0

zaliczenie

O

Procesy sorpcyjne i katalityczne

45

3,0

egzamin

O

Podstawy chemii polimerów

45

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej

30

1,0

zaliczenie

O

Chemia ﬁzyczna powierzchni i elektrochemia

30

2,0

egzamin

O

Fizykochemia układów makrocząsteczkowych

15

1,0

egzamin

O

Podstawy fotochemii

15

1,0

egzamin

O

Matematyczne metody chemii II

30

2,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

75

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 6
Przedmiot

Ścieżka: Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

Ścieżka: Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

Ścieżka: Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot
Chemia nieorganiczna i strukturalna - laboratorium otwarte

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Właściwości faz krystalicznych

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy chemii nowych materiałów

35

2,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy chemii bioorganicznej

15

1,0

zaliczenie

O

Podstawy chemii biologicznej

75

4,0

egzamin

O

Chemia biologiczna - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Moduł: Chemia organiczna i biologiczna
Student ma obowiązek zrealizowania dwóch wybranych modułów
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Matematyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca7569841115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45, zajęcia wyrównawcze: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej
zmiennej.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy rachunku całkowego funkcji jednej
zmiennej.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

różniczkować funkcje jednej zmiennej.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U2

całkować proste funkcje.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U3

zastosować rachunek różniczkowy i całkowy jednej
zmiennej do analizy prostych modeli ﬁzycznych
i chemicznych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

45

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ciągi liczbowe.

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

2.

Granica i ciągłość funkcji, podstawowe granice, własności.

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

3.

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, ekstrema, badanie przebiegu
zmienności funkcji.

W1, U1, U3, K1, K2

4.

Całka nieoznaczona, metody całkowania podstawowych klas funkcji.

W2, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Całka oznaczona, konstrukcja, własności, zastosowania geometryczne, całka
niewłaściwa.

5.

W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

Obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy
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Fizyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca7569845c55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami ﬁzycznymi oraz ich opisem matematycznym, co pozwoli
na głębsze zrozumienie wewnętrznej jedności nauk przyrodniczych.

C2

W ramach ćwiczeń rachunkowych studenci powinni posiąść umiejętność wykorzystania aparatu matematycznego
do opisu zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ zauważyć matematyczność zjawisk ﬁzycznych
mających aplikacje w chemii.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

umie omówić prawa ﬁzyczne i zinterpretować ﬁzykę
jako podstawową dziedzinę stanowiącą bazę nauk
przyrodniczych. Umie wykorzystać prawa ﬁzyki
w technice i życiu codziennym. Stosuje metodę
indukcyjną i dedukcyjną w analizie zjawisk
zachodzących w przyrodzie.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ opracować samodzielnie zadany problem
ﬁzyczny wykorzystując metody obliczeniowe.

CHE_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ sformułować przebieg zjawisk w aspekcie praw
termodynamiki.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

rozróżni właściwości ﬁzyczne i chemiczne materii.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ zastosować prawa ﬁzyczne stanowiące
podstawę metod dyfrakcyjnych i spektroskopowych
stosowanych współcześnie w analizie chemicznej.

CHE_K1_W09

zaliczenie ustne

W7

potraﬁ wymienić zagrożenia z zakresu BHP wynikające
z oddziaływań istniejących w otaczającym świecie
w oparciu o prawa ﬁzyki.

CHE_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ zapisać i wyliczyć stosując formalizm
matematyczny wybrane wielkości ﬁzyczne z zakresu:
mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki
i ruchu falowego.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U2

umie zaprojektować pomiar wielkości ﬁzycznych
i opracować jego wyniki.

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ rozwiązać samodzielnie zadany problem
ﬁzyczny i przedyskutować otrzymane wyniki.

CHE_K1_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ pracować bezpiecznie unikając zagrożeń
wynikających z oddziaływań istniejących
w otaczającym świecie w oparciu o prawa ﬁzyki.

CHE_K1_U07

zaliczenie ustne

U5

umie skorzystać z informacji uzyskanych z klasycznej
literatury fachowej. Umie te dane zweryﬁkować
stosując metodę indukcyjną i dedukcyjną w analizie
zjawisk zachodzących w przyrodzie.

CHE_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ samodzielnie rozwiązać zadany problem
ﬁzyczny wykorzystując aparat matematyczny. Potraﬁ
zaprojektować przebieg eksperymentu tak aby
wskazać prawa ﬁzyki.

CHE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U7

umie wykorzystać prawa ﬁzyki w technice i życiu
codziennym. Umie zauważyć, ze ﬁzyka stanowi bazę
nauk przyrodniczych, np. chemii, biologii, medycyny.

CHE_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

pracuje nad podniesieniem swego poziomu wiedzy
z ﬁzyki, która stanowi bazę wszystkich nauk
przyrodniczych
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K2

potraﬁ współdziałać w grupie opracowując
zagadnienia z zakresu: mechaniki, termodynamiki,
elektryczności, optyki i ruchu falowego.

CHE_K1_K03

zaliczenie ustne

K3

ma świadomość odpowiedzialności i zagrożeń
związanych z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla
zdrowia człowieka i skażenia świata przyrody. Potraﬁ
CHE_K1_K06
sformułować odpowiednie postulaty i apele
do stosownych instytucji. Potraﬁ uświadamiać
społeczeństwo

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawy mechaniki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej. Kinematyka i
dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. Typy ruchów: prostoliniowe i
krzywoliniowe, ruch harmoniczny: prosty i złożony. Inercjalne i nieinercjalne
W1, W2, W3, W4, W5,
układy odniesienia. Rodzaje sił. Zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
całkowitej. Praca, moc, rodzaje energii. Ruch falowy. Zjawiska towarzyszące
U5, U6, U7, K1, K2, K3
rozchodzeniu się fal mechanicznych w ośrodkach sprężystych. Zagadnienia ﬁzyki
ciała stałego. Termodynamika. Zasady termodynamiki. Elementy ﬁzyki jądrowej.
Przemiany promieniotwórcze. Energia wiązania jądra. Reakcje jądrowe.

Informacje rozszerzone
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

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę. Trzy kolokwia w semestrze, z uwzględnieniem
aktywności studenta

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie ustne

Udział w zajęciach wyrównawczych jest wymagany do zaliczenia kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

24 / 247

Podstawy chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca756984a3c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przypomnienie, utrwalenie i poszerzenie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu
chemii ogólnej, poznanych na wcześniejszych etapach edukacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, teorie i prawa umożliwiające 1.
sprawne posługiwanie się terminologią i nomenklaturą
chemiczną oraz omówienie właściwości pierwiastków
i prostych związków nieorganicznych w oparciu
o układ okresowy 2. jakościowy i ilościowy opis fazy
gazowej, z uwzględnienie modelu gazu doskonałego
oraz odstępstw od tego modelu 3. jakościowy
i ilościowy opis równowag fazowych oraz równowag
chemicznych (w fazie gazowej, w układach
heterogenicznych oraz w roztworach wodnych
elektrolitów) 4. omówienie reakcji kwasowo
zasadowych (z uwzględnieniem koncepcji Brønsteda
i Lewisa) oraz reakcji utleniania i redukcji 5.
termodynamiczny i kinetyczny opis przebiegu reakcji
chemicznych (jakościowy i ilościowy) 6. elementarny
opis fazy stałej (z uwzględnieniem najważniejszych
typów sieci przestrzennych dla metali i związków
jonowych oraz teorii pasmowej)

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

wykorzystanie podstawowych pojęć chemii kwantowej
do opisu budowy atomów wodoru, atomów
wieloelektronowych i ich jonów (z uwzględnieniem
konﬁguracji elektronowej i efektywnej liczby
atomowej) oraz prostych cząsteczek dwuatomowych
i wieloatomowych (z uwzględnieniem hybrydyzacji
oraz orbitali zdelokalizowanych)

CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

elementarne zależności właściwości
ﬁzykochemicznych (paramagnetyzm, diamagnetyzm,
właściwości kwasowo-zasadowe oraz redoksowe)
prostych związków nieorganicznych i organicznych
od ich charakterystyki na poziomie molekularnym
(elektroujemność, moment dipolowy, stopień
utlenienia, konﬁguracja elektronowa, symetria
cząsteczki) oraz strukturalnym

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U1

wykorzystać posiadaną wiedzę do matematycznego
opisu: 1. fazy gazowej, 2. równowag chemicznych (w
fazie gazowej, w układach heterogenicznych oraz
w roztworach elektrolitów) 3. półogniw i ogniw
elektrochemicznego 4. termochemii reakcji 5. kinetyki
reakcji

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

sprawnie i dokładnie rozwiązywać typowe problemy
obliczeniowe z zakresu stechiometrii, modelu gazu
doskonałego, termochemii, równowag w fazie
gazowej, równowag w roztworach elektrolitów (z
uwzględnieniem stopnia i stałej dysocjacji słabych
kwasów i zasad, pH, hydrolizy soli, roztworów
buforowych, iloczynu rozpuszczalności i tworzenia
związków koordynacyjnych) oraz proste problemy
obliczeniowe z zakresu elektrochemii i kinetyki

CHE_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U3

samodzielnie przygotowywać się do ćwiczeń
rachunkowych, konwersatoriów i egzaminu,
wykorzystując różnorodne materiały (zalecane
i uzupełniające)

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

starannego dokumentowania rozwiązań problemów
chemicznych, w sposób umożliwiający innym osobom
zrozumienie zastosowanej metody i sprawdzenie
poprawności obliczeń
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

36

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

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.

Klasyczne pojęcia i prawa chemiczne. Stechiometria reakcji chemicznych. Model
gazu doskonałego a gazy rzeczywiste. Energetyka reakcji chemicznych z
elementami termodynamiki. Równowaga chemiczna w układach jedno- i
wielofazowych. Kwasy i zasady według Brönsteda. Reakcje redoksowe i ogniwa
elektrochemiczne. Kinetyka chemiczna jako konsekwencja teorii zderzeń.
Katalizatory i inhibitory. Podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej. Równanie
Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale atomowe. Atomy
wieloelektronowe w przybliżeniu jednoelektronowym, koncepcja Slatera,
koncepcja termów atomowych. Orbitale molekularne jako kombinacje liniowe
orbitali atomowych, homojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Heterojądrowe
cząsteczki dwuatomowe, elektroujemność pierwiastków, polaryzacja wiązań
chemicznych. Hybrydyzacja jako skuteczne narzędzie opisu struktury cząsteczek
wieloatomowych. Przykłady struktury cząsteczek dla podstawowych typów
hybrydyzacji : sp3, sp, sp2, d2sp3. Wiązania donorowo-akceptorowe, kwasy i
zasady Lewisa, związki kompleksowe. Delokalizacja elektronów, węglowodory
aromatyczne. Podstawowe elementy symetrii cząsteczek. Sieć krystaliczna,
komórki elementarne układu regularnego i heksagonalnego. Elementy teorii
pasmowej ciał stałych, przewodniki, półprzewodniki i izolatory.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin
ustny

zdanie testowego egzaminu pisemnego lub dodatkowego
egzaminu ustnego

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie każdego z czterech kolokwiów lub kolokwium
zaliczeniowego

konwersatorium

zaliczenie

zdobycie 50% punktów (z kolokwiów testowych, kartkówek
lub punktów za aktywny udział w zajęciach) lub zaliczenie
kolokwium zaliczeniowego

Sylabusy
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Podstawy chemii - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca756984e522.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie pracy w laboratorium chemicznym
z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu wiadomości i umiejętności absolwentów różnych szkół średnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. podstawową terminologię i nomenklaturę
chemiczną, w tym kompleksowych 2. przebieg reakcji
kwasowo zasadowych (z uwzględnieniem koncepcji
Brønsteda i Lewisa, w tym kompleksy) oraz reakcji
utleniania i redukcji, 3. jakościowy i ilościowy opis
równowag fazowych oraz równowag chemicznych
w układach heterogenicznych oraz w roztworach
wodnych elektrolitów, 4. metodykę analizy jakościowej
kationów w przypadku próbek prostych i złożonych dla
kationów z I-V grupy analitycznej oraz wybranych
anionów (w próbkach prostych i złożonych)

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

1. metody syntezy związków nieorganicznych, potraﬁ
określić ich właściwości i reaktywność oraz metody
oczyszczania związków, głównie w stanie stałym
i ciekłym, 2. metody otrzymywania, klasyﬁkacji oraz
nazewnictwo soli (w tym złożonych), kompleksów,
układów redoks, 3. zjawiska równowag chemicznych
w roztworach wodnych oraz w układach
heterogenicznych, 3. metody analizy kationów
i anionów w próbkach prostych i złożonych

CHE_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

zasady wyboru odpowiedniego szkła laboratoryjnego
do podstawowych prac laboratoryjnych (np.
wykonanie roztworu o określonym stężeniu,
wykonanie roztworu buforowego, synteza
i oczyszczanie ciała stałego itp.). Zna i rozumie zasady
wyboru do pracy odpowiednich urządzeń
laboratoryjnych. Zna i rozumie procedury służące
do wykonania analizy chemicznej kationów i anionów
zarówno w próbkach prostych jak i złożonych

CHE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W4

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP pozwalająca
na bezpieczną pracę w laboratorium chemicznym.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

U1

posługiwać się podstawowym sprzętem
laboratoryjnym oraz prostymi urządzeniami
laboratoryjnymi, takimi jak: pH-metr, wirówka
laboratoryjna, łaźnia wodna, aparat do destylacji,
aparat do ekstrakcji, kolumna do chromatograﬁi
bibułowej,

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność samodzielnego
przeprowadzania doświadczeń zgodnie z instrukcją,
potraﬁ potraﬁ syntezować, oczyszczać, analizować
skład i określać struktury związków chemicznych
z zastosowaniem metod klasycznych.

CHE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

omówić obowiązujące oznakowanie substancji
chemicznych. Potraﬁ wymienić środki ochrony
osobistej. Potraﬁ przedstawić sposoby udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Potraﬁ
omówić przepisy przeciwpożarowe obowiązujące
na Wydziale Chemii oraz wskazać drogę ewakuacji
z laboratorium, Potraﬁ wyjaśnić, w jaki sposób
powinno się odpowiedzialnie używać niebezpiecznych
związków chemicznych oraz w szczególności potraﬁ
przedstawić zasady ich utylizacji.

CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym, w tym potraﬁ planować i wykonywać
badania eksperymentalne oraz odpowiednio
analizować ich wyniki

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

przeprowadzić obserwację rezultatów wykonanych
doświadczeń, wyciągnąć odpowiednie wnioski
i przedstawić ich wyniki w formie pisemnej
(sprawozdanie)

CHE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

U6

współdziałać i pracować w grupie, podczas ćwiczeń
laboratoryjnych wymagających pracy grupowej.

CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

K1

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki,
zarówno podczas wykonywania doświadczeń
chemicznych, jak i również przygotowania
sprawozdania z ich wykonania.

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji,
poszukiwania opini ekspertów dla wyjaśnienia
wątpliwości

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Podstawowe czynności laboratoryjne
1. uwagi o pracy w laboratorium chemicznym, przepisy BHP
2. najczęściej używane przybory laboratoryjne i ich zastosowanie (pokaz i
omówienie), waga i ważenie.
II. Preparatyka chemiczna
1. nauka ważenia, ogrzewania, odparowywania, rozpuszczania i roztwarzania
substancji stałych, strącania osadów, sączenia
2. roztwory: sposoby przygotowywania roztworów o określonym stężeniu
III. Rozdzielanie substancji
1. destylacja frakcjonowana, sublimacja, ekstrakcja ciągła i nieciągła,
chromatograﬁa bibułowa
IV. Reakcje utlenienia i redukcji.
1. Reaktywność metali
2. Reakcje redoksowe związków nieorganicznych i organicznych
V. Równowagi jonowe w roztworach wodnych
1. Oznaczanie pH roztworu,
2. Stała i stopień dysocjacji
3. Reakcje protolityczne w wodnych roztworach soli
4. Roztwory buforowe

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

VI. Związki kompleksowe.
1. Akwakompleksy,
2. Aminakompleksy,
3. Hydroksokompleksy,
4. Chlorokompleksy,
5. Wymiana ligandów w jonie kompleksowym
VII. Rozpuszczalność osadów i iloczyn rozpuszczalności.
1. Dobór odczynników wytrącających i roztwarzających osady, wpływ wspólnego
jonu na rozpuszczalność związków,
2. Odczynnik grupowy w klasycznej analizie jakościowej kationów i anionów.
3. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności
VIII. Analiza jakościowa kationów i anionów w próbkach prostych i złożonych
1. Kationy grup analitycznych VI i V - próbki proste,
2. Kationy grupy analitycznej III - próbki proste,
3. Kationy grupy analitycznej II - próbki proste,
4. Kationy grupy analitycznej I - próbki proste,
5. Kationy grup analitycznych I-V - próbki złożone,
6. Analiza wybranych anionów w próbkach prostych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykonanie wszystkich ćwiczeń z programu kursu (wraz z wykonaniem i
zaliczeniem sprawozdania), zaliczenie kolokwiów cząstkowych (zgodnie z
zaliczenie na ocenę
regulaminem przedmiotu), rozliczenie powierzonego szkła i sprzętu
laboratoryjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność za zajęciach obowiązkowa, wymagane zaakceptowanie regulaminu przedmiotu

Sylabusy

32 / 247

Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania wyników pomiarów i redagowania sprawozdań
z ćwiczeń z użyciem oprogramowania obliczeniowego i komputerowych edytorów tekstu

C2

Zapoznanie z funkcjonowaniem studenckiej sieci komputerowej Wydziału Chemii UJ

C3

Zapoznanie z podstawami programowania

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 numerycznej obróbki danych i wykorzystania
typowego oprogramowania do prezentacji wyników.

CHE_K1_W03

prezentacja, Sprawdzian
praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

W2

podstawowe pojęcia związane z programowaniem

CHE_K1_W03

Sprawdzian praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

U1

opracować dane eksperymentalne i przedstawić je
w formie raportu lub prezentacji.

CHE_K1_U03

prezentacja, Sprawdzian
praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

U2

zaprogramować prosty algortym

CHE_K1_U03

Sprawdzian praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zapoznanie studentów z funkcjami sieci studenckiej Wydziału Chemii. Poszerzenie
wiadomości o podstawowych aplikacjach Microsoft Oﬃce o elementy niezbędne w
opracowywaniu i prezentacji wyników w chemii.

W1, U1

2.

Podstawowe polecenia systemów operacyjnych. Programowanie podstawowych
algorytmów wykorzystywanych w obliczeniach naukowych.

W2, U2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, Sprawdzian praktyczny z wykorzystaniem
komputera

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie 3 sprawdzianów
praktycznych
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Jak studiować?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.110.5ca75698577de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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 studentów z zasadami procesu studiowania

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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dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną w szczególności z zakresu prawnej ochrony własności
intelektualnej, w tym warunków korzystania z efektów
cudzej pracy (prawa autorskie).

CHE_K1_W14

prezentacja

U1

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej oraz innych źródeł
informacji wraz z umiejętnością właściwego cytowania
i przygotowania spisu literatury.

CHE_K1_U08

esej

U2

potraﬁ określić własny styl uczenia się i dobrać
do niego odpowiednią strategię. Potraﬁ zaplanować
i zorganizować własny proces uczenia się.

CHE_K1_U13,
CHE_K1_U18

prezentacja

K1

potraﬁ efektywnie pracować w grupie biorąc
odpowiedzialność za powierzone zadania, jak i pracę
grupy jako całości; szanuje zdania innych członków
grupy, przyjmuje różne role/funkcje w grupie

CHE_K1_K04

prezentacja

K2

potraﬁ zaplanować właściwie swoją pracę, określić
priorytety służące realizacji określonego zadania.

CHE_K1_K02

esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie referatu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Czym różnią się studia od szkoły ponadgimnazjalnej? - potrzeba
samomotywacji, ukierunkowania na cel, nastawienia na jakość, odpowiedzialności
K2
za własną naukę i jej wyniki - tendencja do prokrastynacji (odkładania wszystkiego
na ostatnią chwilę) - komunikacja i budowanie relacji

2.

2. Umiejętności miękkie (cenne z punktu widzenia współczesnego pracodawcy) zarządzanie czasem jako sposób na zwiększenie efektywności realizacji
różnorodnych celów - radzenie sobie ze stresem - praca zespołowa

Sylabusy

K1
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3.

3. Umiejętności akademickie warunkujące skuteczne studiowanie - koncentracja
uwagi, kształcenie pamięci , efekty pierwszeństwa i świeżości w procesie
zapamiętywania - sztuka robienia i korzystania z notatek - słuchanie (wykładów) i U2
czytanie (tekstów naukowych) - poszukiwanie i krytyczna ocena źródeł informacji style i strategie uczenia się - przygotowanie do egzaminów

4.

4. Funkcjonowanie środowiska akademickiego - cytowanie vs. plagiat (analiza
przypadków dotyczących ochrony własności intelektualnej) - komunikacja na
uczelni (z wykładowcami, administracją, pomiędzy studentami) - posługiwanie się
USOS-em i PEGAZ-em - gdzie szukać pomocy: opiekun roku, dziekan ds.
studenckich, Biuro Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności na wszystkich zajęciach, aktywności na
zajęciach i platformie oraz poprawności wszystkich wykonywanych zadań.
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Matematyka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca75698625c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

elementy rachunku macierzowego.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu
zmiennych.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

podstawowe metody rozwiązywania prostych równań
różniczkowych.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W4

podstawy rachunku całkowego funkcji wielu
zmiennych.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W5

podstawy rachunku liczb zespolonych.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W6

podstawowe pojęcia dotyczące szeregów liczbowych,
kryteria zbieżności, oraz podstawowe pojęcia
dotyczące szeregów potęgowych.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonywać podstawowe działania rachunku
macierzowego.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

różniczkować funkcje wielu zmiennych, wyznaczać
ekstrema.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

rozwiązywać proste równania różniczkowe.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

całkować proste funkcje wielu zmiennych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

wykonywać podstawowe działania rachunku liczb
zespolonych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

badać zbieżność prostych szeregów liczbowych,
wyznaczać promień i przedział zbieżności szeregu
potęgowego, rozwijać proste funkcje w szeregi
potęgowe.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U7

zastosować metody matematyczne do analizy
prostych modeli ﬁzycznych i chemicznych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szeregi liczbowe, kryteria zbieżności, szeregi potęgowe.

W6, U6, U7, K1, K2

2.

Struktury algebraiczne, grupa, ciało, przestrzeń wektorowa, odwzorowanie
liniowe.

W1, W2, U1, U2, U7, K1,
K2

3.

Liczby zespolone, działania, pierwiastkowanie, wzory Eulera.

W5, U5, U7, K1, K2

4.

Rachunek macierzowy, działania,, wyznaczniki, macierz odwrotna, wartości
własne, formy kwadratowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U7, K1, K2

5.

Układy równań liniowych, wzory Cramera.

W1, U1, U7, K1, K2

6.

Elementy geometrii, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równania prostej i
płaszczyzny w przestrzeni.

W2, W3, W4, U2, U3, U4,
U7, K1, K2

7.

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczka
zupełna, gradient, pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów, ekstrema
lokalne, warunkowe.

W2, U2, K1, K2

8.

Równania różniczkowe zwyczajne, metody rozwiązywania podstawowych typów.

W3, U3, U7, K1, K2

9.

Całki wielokrotne, zastosowania.

W4, U4, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy
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Fizyka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca756986604a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami ﬁzycznymi z dziedziny elektryczności, magnetyzmu i ﬁzyki
współczesnej oraz ich opisem matematycznym, co pozwoli na głębsze zrozumienie wewnętrznej jedności nauk
przyrodniczych.

C2

W ramach ćwiczeń rachunkowych studenci powinni posiąść umiejętność wykorzystania aparatu matematycznego
do opisu zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ zauważyć matematyczność zjawisk ﬁzycznych
mających aplikacje w chemii.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny

W2

umie omówić prawa ﬁzyczne i zinterpretować ﬁzykę
jako podstawową dziedzinę stanowiącą bazę nauk
przyrodniczych. Umie wykorzystać prawa ﬁzyki
w technice i życiu codziennym. Stosuje metodę
indukcyjną i dedukcyjną w analizie zjawisk
zachodzących w przyrodzie.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

potraﬁ opracować samodzielnie zadany problem
ﬁzyczny wykorzystując metody obliczeniowe.

CHE_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

potraﬁ wyjaśnić kwantową naturę zjawisk i materii.
Rozróżnia opis falowy i kwantowy materii.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

rozróżni właściwości ﬁzyczne i chemiczne materii.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

potraﬁ zastosować prawa ﬁzyczne stanowiące
podstawę metod dyfrakcyjnych i spektroskopowych
stosowanych współcześnie w analizie chemicznej.

CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W7

potraﬁ wymienić zagrożenia z zakresu BHP wynikające
z oddziaływań istniejących w otaczającym świecie
w oparciu o prawa ﬁzyki.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny

W8

ma świadomość odpowiedzialności i zagrożeń
związanych z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla
zdrowia człowieka i skażenia świata przyrody. Potraﬁ
CHE_K1_W02
sformułować odpowiednie postulaty i apele
do stosownych instytucji. Potraﬁ uświadamiać
społeczeństwo.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zapisać i wyliczyć korzystając z formalizmu
matematycznego zjawiska ﬁzyczne mające
zastosowanie w chemii.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

umie zaprojektować pomiar wielkości ﬁzycznych
i opracować jego wyniki.

CHE_K1_U09

egzamin pisemny

U3

potraﬁ rozwiązać samodzielnie zadany problem
ﬁzyczny i przedyskutować otrzymane wyniki.

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

potraﬁ uniknąć zagrożeń z zakresu BHP wynikających
z oddziaływań istniejących w otaczającym świecie
w oparciu o prawa ﬁzyki.

CHE_K1_U07

egzamin pisemny

U5

umie skorzystać z informacji uzyskanych z klasycznej
literatury fachowej. Umie te dane zweryﬁkować
stosujac metodę indykcyjną i dedukcyjną w analizie
zjawisk zachodzących w przyrodzie.

CHE_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6

umie wykorzystać prawa ﬁzyki w technice i życiu
codziennym. Umie zauważyć, ze ﬁzyka stanowi bazę
nauk przyrodniczych, np. chemii, biologii, medycyny.

CHE_K1_U03

egzamin pisemny

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

pracuje nad podniesieniem swego poziomu wiedzy
z ﬁzyki, która stanowi bazę wszystkich nauk
przyrodniczych.
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ma świadomość odpowiedzialności i zagrożeń
związanych z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla
CHE_K1_K03,
zdrowia człowieka i skażenia świata przyrody. Potraﬁ
CHE_K1_K06
sformułować odpowiednie postulaty i apele
do stosownych instytucji. Potraﬁ uświadamiać
społeczeństwo.

K2

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

Pole grawitacyjne, elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. Elektryczne i
magnetyczne właściwości materii, opis mikro- i makroskopowy. Ruch cząstek
naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym. Prawa prądu stałego i
zmiennego. Pole magnetyczne wokół przewodników o różnej symetrii. Drgania
elektromagnetyczne. Prawa Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej. Widmo
fal elektromagnetycznych. Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania
elektromagnetycznego i materii. Elementy optyki falowej i geometrycznej.
Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal elektromagnetycznych. Elementy
kosmologii.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny - obejmujący materiał ﬁzyki prezentowany na
wykładach, pokazach doświadczeń ﬁzycznych i ćwiczeniach
rachunkowych
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę trzy kolokwia w semestrze, z uwzględnieniem aktywności studenta

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

rozwiązywanie zagadnień ﬁzycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Fizyka - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca756986a4cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

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
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze sposobem przeprowadzania pomiaru ﬁzycznego i z określaniem niepewności
pomiarowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie jak przeprowadzić pomiar ﬁzyczny

CHE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

wie jak określić niepewność pomiarową.

CHE_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

46 / 247

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ przeprowadzić pomiar ﬁzyczny.

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ oszacować otrzymane wyniki.

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

starannej pracy pomiarowej.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykonanie 6 ćwiczeń i opracowanie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu:
mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego, z
uwzględnieniem wyznaczania niepewności pomiarowych mierzonych wielkości i
dyskusji wyników pomiarów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie 6 ćwiczeń i zaliczenie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu:
mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki i ruchu falowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chemia analityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca756986e737.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

potraﬁ wykorzystać wybrane metody matematyczne
do obliczania wyników oznaczeń i ich ilościowej oceny.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ określić rolę i wykorzystanie chemii
analitycznej w obszarze nauk przyrodniczych
i środowiskowych.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

1. Potraﬁ przeprowadzić rozróżnienie metod
analitycznych. 2. Potraﬁ określić sposób pobrania
próbki do analizy zgodnie z teorią ich pobierania. 3.
Potraﬁ określić zakres i sposoby wstępnego
przygotowania próbek do analizy obejmujące
(rozpuszczanie, mineralizację, rozdzielanie
składników). 4. Potraﬁ omówić podstawy analizy
wagowej i klasyﬁkację metod wagowych. 5. Potraﬁ
ocenić wpływ wybranych czynników
na rozpuszczalność osadów i ich postać ﬁzyczną. 6.
Potraﬁ określić zalety, ograniczenia i zastosowania
metod analizy wagowej. 7. Potraﬁ sformułować zasadę
i klasyﬁkację metod wolumetrycznych. 8. Potraﬁ
scharakteryzować: alkacymetrię, kompleksometrię,
miareczkowanie strąceniowe i redoksometrię. 9.
Potraﬁ określić z jakich substancji i jak można
sporządzić odpowiednie titranty i jakie wskaźniki
punktu końcowego można stosować w wybranych
oznaczeniach. 10. Potraﬁ ocenić zalety i ograniczenia
metod miareczkowych. 11. Potraﬁ porównać metody
klasyczne analizy z metodami instrumentalnymi. 12.
Dla metod instrumentalnych potraﬁ określić które
CHE_K1_W05
wymagają kalibracji, a które nie. 13. Potraﬁ opisać
zasadę kalibracji i porównać podstawowe metody
kalibracji. 14. Potraﬁ opisać podstawowe zjawiska
elektrochemiczne leżące u podstaw potencjometrii
bezpośredniej i pośredniej oraz typy elektrod. 15.
Potraﬁ opisać podstawowe zjawiska leżące u podstaw
spektrometrii UV/Vis oraz modułową budowę
spektrometru. 16. Potraﬁ sformułować prawa
opisujące absorpcję światła przez roztwory substancji
barwnych - w szczególności Prawo Beera. 17. Potraﬁ
przedstawić ogólny podział metod spektralnych. 18.
Potraﬁ wymienić podstawowe metody rozdzielania
substancji. 19. Potraﬁ przedstawić zasadę
chromatograﬁi i scharakteryzować jej podział
względem wybranych czynników. 20. Potraﬁ
zdeﬁniować błędy analizy chemicznej
i scharakteryzować przyczyny ich powstawania. 21.
Potraﬁ wymienić kilka sposobów badania
i eliminowania błędów analizy. 22. Potraﬁ określić co
to jest niepewność wyniku oznaczenia i dokonać oceny
niepewności w prostych przypadkach.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

1. Potraﬁ wykorzystać reaktywność określonych
związków do ich oznaczania. 2. Potraﬁ opisać
mechanizmy powstawania widm cząsteczkowych
w obszarze UV/Vis 3. Potraﬁ opisać podstawy
powstawania potencjału międzyfazowego
i wykorzystania tego zjawiska w potencjometrii. 4.
Potraﬁ posługiwać się terminologią chemii analitycznej
w odniesieniu do próbek, różnych metod
analitycznych, charakterystyki metod i oceny wyniku
oznaczenia 5. Potraﬁ scharakteryzować wybrane
pierwiastki lub związki pod kątem możliwości ich
wykrycia lub oznaczenia.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność szacowania niepewności wyniku
oznaczenia

CHE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystać wybrane metody matematyczne
do wyznaczania funkcji kalibracyjnej, obliczania
wyników oznaczeń i ich ilościowej oceny.

CHE_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U3

posiada umiejętność doboru odpowiednich metod
(analiza wagowa, miareczkowa, miareczkowanie
potencjometryczne i spektrofotometria UV/Vis)
do oznaczania wybranych składników

CHE_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ sformułować zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej i zastosować odpowiednie środki
bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac

CHE_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ korzystać z literatury fachowej.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ planować realizację analiz w czasie.

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U7

potraﬁ samodzielnie przygotowywać się
do realizowanych zajęć.

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Potraﬁ wyjaśnić konieczność podnoszenia swoich
kompetencji. 2. Potraﬁ starannie dokumentować
rozwiązania problemów analitycznych, w sposób
umożliwiający innym osobom zrozumienie
zastosowanej metody i sprawdzenie poprawności
obliczeń. 3. Potraﬁ opisać zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej i ocenić jej wpływ na wyniki oznaczeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

16

przygotowanie do sprawdzianu

15

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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Wykład:
Rola i zadania chemii analitycznej. Podstawowe pojęcia chemii analitycznej:
próbka, analit, sygnał, metoda/procedura analityczna, proces analityczny,
oznaczanie/wykrywanie, selektywność/specyﬁczność, dokładność/precyzja, sygnał
analityczny, czułość, granica wykrywalności/oznaczalności. Kryteria wyboru i
klasyﬁkacja metod. Błędy analizy chemicznej. Niepewność wyników. Błąd a
niepewność.
Podstawy analizy wagowej (zasada oznaczenia, podstawowe etapy). Klasyﬁkacja
metod wagowych. Czynniki wpływające na rozpuszczalność osadów. Etapy
tworzenia osadów. Postać ﬁzyczna osadów. Mechanizmy zanieczyszczenia
osadów. Odczynniki organiczne strącające. Zalety, ograniczenia i zastosowania
analizy wagowej.
Podstawy analizy miareczkowej (punkt końcowy/równoważności, zasada metody,
wpływ czynników na krzywe i skok miareczkowania, wskaźniki i zasady ich
doboru, substancje wzorcowe pierwotne i wtórne, mianowanie). Zasada i
klasyﬁkacja metod wolumetrycznych. Podstawy metod miareczkowych:
alkacymetrii, kompleksometrii, analizy strąceniowej, redoksometrii. Zalety/
ograniczenia i przykłady metod miareczkowych.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1

Wprowadzenie do metod instrumentalnych. Metody instrumentalne a metody
klasyczne. Kalibracja. Metody elektrochemiczne. Podział elektrod. Budowa i
mechanizm działania elektrody: wodorowej, chlorosrebrowej, kalomelowej,
jonoselektywnej, szklanej. Analiza potencjometryczna bezpośrednia.
Charakterystyka elektrody. Miareczkowanie potencjometryczne. Metody
wyznaczania PK (stycznych, I i II pochodnej, metoda Hahna). Absorpcja światła
przez roztwory substancji barwnych. Prawo Beera. Kolorymetria i
spektrofotometria (budowa, zasada pomiarów, przykłady). Podział metod
spektralnych. Podstawy spektroskopii atomowej i masowej (budowa aparatury i
zasada pomiaru). Wybrane metody rozdzielania substancji. Podstawy i podział
chromatograﬁi.
Zasady pobierania próbek do analizy (ciekłe, granulaty/sypkie, gleba). Błędy przy
pobieraniu próbek. Transport i przechowywanie próbek. Czynności wstępne
wykonywane na próbkach (m.in. suszenie, rozdrabnianie). Przeprowadzanie próbki
do roztworu (m.in. rozpuszczanie, mineralizacja, topniki, spopielanie).
Rozdzielanie składników (ekstrakcja).
Materiały odniesienia. Walidacja. Zarys historii i kierunki współczesnych badań.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu testowego. Dopuszczenie do egzaminu następuje po
zaliczeniu zajęć konwersatoryjnych.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

Zdanie każdego z trzech kolokwiów oraz obecność na zajęciach. Końcowa
zaliczenie na ocenę ocena jest wystawiana na podstawie średniej z kolokwiów oraz oceny z
aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich kursów Podstaw Chemii z I semestru. Wymagana obecność na zajęciach konwersatoryjnych
(dopuszczalne dwie nieobecności: jedna nieobecność usprawiedliwiona - bez konieczności odrabiania, oraz druga

Sylabusy
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nieobecność nieusprawiedliwiona, która wymaga odrobienia zajęć z inną grupą lub w innej formie zadanej przez asystenta)

Sylabusy
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Chemia analityczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca756987237d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie Studentów z oznaczeniem wybranego składnika techniką wagową, w tym z umiejętnością
wykorzystania wpływu wybranych czynników na jakość otrzymywanego osadu. Przekazanie wiedzy za zakresu
przeprowadzenia oznaczenia wybranego składnika rożnymi metodami miareczkowymi: alkacymetryczną,
kompleksometryczną i redoksometryczną. Zwrócenie uwagi na istotę sporządzania odpowiednich roztworów
titrantów i zastosowania odpowiednich wskaźników do wyznaczania punktu końcowego miareczkowania.
Zapoznanie Studentów z typowym zestawem pomiarowym do miareczkowania z potencjometryczną detekcją
punktu końcowego oraz umiejętnością wyznaczenia punktu końcowego na podstawie analizy krzywej
miareczkowania (w tym metodami I i II pochodnej). Uwiadomienie Słuchaczom problemów związanych
z kalibracją analityczną (na podstawie metody serii wzorców. Zapoznanie Słuchaczy z podstawami
ﬁzykochemicznymi oznaczenia technika spektrometrii UV/Vis. Zwrócenie uwagi na istotę problemu związanego
z niepewnością wyniku oznaczenia zarówno metodami klasycznymi (wagową i miareczkową) oraz
instrumentalnymi. Przekazanie wiedzy z zakresu prawidłowej terminologii chemii analitycznej w odniesieniu
do próbek, różnych metod analitycznych, charakterystyki metod i oceny wyniku oznaczenia.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. Potraﬁ przeprowadzić oznaczenie wybranego
składnika techniką wagową. 2. Potraﬁ wykorzystać
wpływ wybranych czynników na jakość
otrzymywanego osadu. 3. Potraﬁ przeprowadzić
oznaczenie wybranego składnika metodami
miareczkowymi: alkacymetryczną,
kompleksometryczną i redoksometryczną. 4. Potraﬁ
sporządzić odpowiednie titranty i wykorzystać
odpowiednie wskaźniki do wyznaczania punktu
końcowego miareczkowania. 5. Potraﬁ zbudować
zestaw pomiarowy do miareczkowania
CHE_K1_W05
z potencjometryczną detekcją punktu końcowego. 6.
Potraﬁ wyznaczyć punkt końcowy z analizy krzywej
miareczkowania jedną z metod. 7. Potraﬁ
przeprowadzić kalibrację oznaczenia metodą serii
wzorców. 8. Potraﬁ przeprowadzić oznaczenie techniką
spektrometrii UV/Vis. 9. Potraﬁ oszacować niepewność
wyniku oznaczenia metodą wagową i miareczkową.
10. Potraﬁ posługiwać się terminologią chemii
analitycznej w odniesieniu do próbek, różnych metod
analitycznych, charakterystyki metod i oceny wyniku
oznaczenia.

zaliczenie na ocenę

W2

1. Potraﬁ posługiwać się terminologią chemii
analitycznej w odniesieniu do próbek, różnych metod
analitycznych, charakterystyki metod i oceny wyniku
oznaczenia. 2. Potraﬁ wykorzystać reaktywność
określonych związków do ich oznaczania.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Potraﬁ posługiwać się terminologią chemii analitycznej
w odniesieniu do próbek, różnych metod
analitycznych, charakterystyki metod i oceny wyniku
oznaczenia.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W4

Potraﬁ zastosować wybrane metody matematyczne
do obliczania wyników oznaczeń i ich ilościowej oceny.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Posiada umiejętność ważenia na wagach
analitycznych i technicznych. 2. Posiada umiejętność
wyznaczenia pojemności naczyń miarowych
i wyznaczania punktów końcowych oznaczeń
miareczkowych metodami klasycznymi. 3. Posiada
umiejętność wyznaczania SEM ogniwa w pomiarach
potencjometrycznych. 4. Posiada umiejętność pomiaru
absorbancji techniką spektrometrii UV/Vis. 5. Potraﬁ
oszacować niepewność w oznaczeniach metodami
klasycznymi.

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

1. Posiada umiejętność wykonywania oznaczeń
metodą wagową i miareczkową wybranych analitów
w oparciu o dostarczone przepisy. 2. Posiada
umiejętność oznaczania techniką miareczkowania
CHE_K1_U05
z detekcją potencjometryczną w oparciu o dostarczone
przepisy 3. Posiada umiejętność oznaczania
spektrometrią UV/Vis w oparciu o dostarczone
przepisy.

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U3

Potraﬁ wykorzystać wybrane metody matematyczne
do wyznaczania funkcji kalibracyjnej, obliczania
wyników oznaczeń i ich statystycznej oceny.

CHE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

1. Potraﬁ stosować zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej 2. Potraﬁ bezpiecznie pracować
w środowisku laboratoryjnym.

CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U5

Potraﬁ rozplanować w czasie analizy i efektywnie je
realizować

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U6

Potraﬁ sporządzić proste sprawozdanie
z przeprowadzonych oznaczeń.

CHE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U7

Potraﬁ samodzielnie przygotować się do realizacji
założonych celów.

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U8

1. Potraﬁ współpracować w grupie przyjmując różne
role. 2. Potraﬁ uzasadnić konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych.

CHE_K1_U16,
CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

1. Dba o dokładność i precyzję wykonywanych
oznaczeń. 2. Potraﬁ logicznie zrealizować wybrane
procedury analityczne.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

75

przygotowanie raportu

35

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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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Wagowe oznaczanie jednego z pierwiastków: bar, żelazo, nikiel. Sprawdzanie
pojemności naczyń miarowych. Sporządzanie i mianowanie roztworu
wodorotlenku sodu i oznaczanie kwasu solnego. Sporządzanie i mianowanie
roztworu tiosiarczanu sodu, jodometryczne oznaczanie miedzi(II), oznaczanie
tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera. Sporządzenie EDTA i
kompleksometryczne oznaczanie twardości wody. Spektrofotometryczne
oznaczanie żelaza(III) metodą rodankową. Oznaczenie kwasu octowego w
handlowym occie metodą miareczkową z wizualną i potencjometryczną detekcją
punktu końcowego.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań,
zaliczenie co najmniej czterech z pięciu ocenianych zadań, napisanie i
zaliczenie na ocenę
zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz rozliczenie się z wyposażenia
szafki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Znajomość materiału z zakresu podstaw chemii i matematyki.

Sylabusy
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Chemia organiczna I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca7569875fda.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekaz wiedzy w zakresie elementarnej chemii organicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wykorzystując wiedzę matematyczną interpretuje
schematy przedstawiające przebieg reakcji
organicznych.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

interpretuje opis matematyczny orbitali atomowych
i molekularnych w zakresie podstawowym.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ wyjaśnić procesy ﬁzykochemiczne leżące
u podstaw analizy związków organicznych.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ rozpoznawać i nazywać proste grupy funkcyjne
w związkach organicznych.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ wymienić węglowodory nasycone, nienasycone
i aromatyczne oraz niektóre ich pochodne (halogenki
organiczne, nitropochodne, aminy, alkohole, fenole,
aldehydy, ketony, etery, epoksydy) zgodnie
z zasadami nomenklatury IUPAC.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ wymienić, opisać i podać przykłady głównych
typów reakcji organicznych (podstawienie rodnikowe,
podstawienie nukleoﬁlowe, addycja elektroﬁlowa,
eliminacja, elektroﬁlowe podstawienie aromatyczne
i pokrewne).

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

potraﬁ zapisać i wyjaśnić mechanizmy w/w reakcji
i na ich podstawie przewidzieć przebieg procesu
i powstałe produkty z uwzględnieniem możliwych
przegrupowań oraz aspektów termodynamicznych
i kinetycznych.

CHE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W8

poprawnie interpretuje kwantowo-mechaniczny opis
atomów i cząsteczek: potraﬁ wyjaśnić pojęcie
hybrydyzacji i zasadę tworzenia orbitali molekularnych
z orbitali atomowych, posługuje się terminami HOMO
i LUMO.

CHE_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W9

potraﬁ wyjaśnić wpływ grup funkcyjnych
na właściwości ﬁzykochemiczne związków
organicznych.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W10

potraﬁ przewidzieć reaktywność związków
organicznych na podstawie ich budowy,
z uwzględnieniem obecności i wpływu grup
funkcyjnych.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W11

potraﬁ zaplanować syntezę prostych związków
organicznych z wykorzystaniem reakcji omawianych
na wykładzie.

CHE_K1_W07,
CHE_K1_W12,
CHE_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W12

rozróżnia podstawowe typy izomerii i stereoizomerii
oraz potraﬁ określić podobieństwa i różnice
we właściwościach izomerów.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W13

potraﬁ przeprowadzić analizę konformacyjną
węglowodorów prostych i cyklicznych.

CHE_K1_W06,
CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W14

potraﬁ podać przykłady reakcji
stereoselektywnych/stereospecyﬁcznych oraz
na podstawie mechanizmu wyjaśnić przebieg tych
reakcji.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W15

na podstawie budowy wybranych klas związków
potraﬁ przewidzieć ich reaktywność oraz przewidzieć
przebieg reakcji w oparciu o omówioną podczas zajęć
budowę substratów i reagentów.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W16

potraﬁ przeanalizować przebieg reakcji organicznych
z punktu widzenia towarzyszących im zmian
ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W17

potraﬁ wykazać związek między wiedzą zdobytą
na zajęciach a „światem poza klasą lekcyjną” i życiem
codziennym.

CHE_K1_W11,
CHE_K1_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W18

potraﬁ określić znaczenie osiągnięć współczesnej
chemii dla rozwoju nowych technologii w syntezie
przemysłowej.

CHE_K1_W14,
CHE_K1_W15,
CHE_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie rozwiązuje proste problemy związane
z planowaniem syntez związków organicznych oraz
określaniem ich stabilności i reaktywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ uzasadnić potrzebę systematycznego uczenia
się oraz podnoszenia kompetencji i umiejętności
podczas pracy w zawodzie.

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ zidentyﬁkować i przedstawić niektóre
zagrożenia ekologiczne wynikające ze stosowania
substancji organicznych.

CHE_K1_K01,
CHE_K1_K05,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

25

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład
Zwyczajowa i systematyczna nomenklatura związków organicznych. Budowa
atomu i wiązań, hybrydyzacja, elementy kwantowej chemii organicznej. Rodzaje
reakcji organicznych i ich mechanizm. Alkany, cykloalkany, alkeny i alkiny otrzymywanie i reaktywność. Izomeria w chemii organicznej: izomeria
konstytucyjna, stereoizomeria. Stereochemia: centra stereogeniczne, chiralność,
enancjomery, diastereoizomery, związki mezo, mieszaniny racemiczne i ich
rozdział. Konformacje alkanów i cykloalkanów. Związki aromatyczne, teoria
aromatyczności, teoria rezonansu, typowe reakcje aromatyczne - aromatyczne
podstawienie elektroﬁlowe. Substytucja wolnorodnikowa, addycja do wiązań
wielokrotnych. Budowa karboanionów, rodników, karbenów i karbokationów, ich
stabilność, przegrupowanie karbokationów. Dieny sprzężone, addycja 1,2 i 1,4.
Halogenki alkilowe. Substytucja nukleoﬁlowa SN1 i SN2 oraz reakcje eliminacji E1 i
E2 - mechanizm i stereochemia. Alkohole, fenole, etery i epoksydy - synteza i
reaktywność. Aldehydy i ketony: budowa i właściwości grupy karbonylowej,
addycja nukleoﬁlowa wody, alkoholi, amin i związków Grignarda do grup
karbonylowych.

W1, W10, W11, W12,
W13, W14, W15, W16,
W17, W18, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, K1, K2

2.

Seminarium: Struktura związków organicznych wynikająca z hybrydyzacji sp3, sp2
i sp; homolityczny i heterolityczny rozpad wiązań, kwasowość i zasadowość
związków organicznych, nukleoﬁlowy i elektroﬁlowy charakter reagentów, efekty
indukcyjne i mezomeryczne. Zasady nomenklatury IUPAC, w tym izomeria E/Z i
R/S. Rodzaje reakcji organicznych. Struktura karbokationów, karboanionów i
rodników. Rodzaje stereoizomerii, określenie liczby stereoizomerów i korelacji
między nimi; konﬁguracja centrum stereogenicznego, metody przedstawiania
konﬁguracji na płaszczyźnie, modele cząsteczkowe. Analiza konformacyjna
alkanów i cykloalkanów. Mechanizmy i stereochemia reakcji SN1, SN2, E1 i E2
oraz podstawienie wolnorodnikowe i elektroﬁlowe. Elektroﬁlowa, rodnikowa i
nukleoﬁlowa addycja do wiązań wielokrotnych.

W1, W10, W11, W12,
W13, W14, W15, W16,
W17, W18, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Prawidłowa odpowiedź na 55% pytań.

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wszystkich testów i brak nieusprawiedliwionych nieobecności
na seminariach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach i konwersatoriach

Sylabusy
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Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca7569879ab6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wybranymi metodami
statystycznymi oraz ich wykorzystaniem do podstawowej analizy statystycznej uzyskanych danych pomiarowych.

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 zagadnienia z zakresu metod
statystycznych umożliwiające podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CHE_K1_W01

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ przeprowadzić podstawową analizę
statystyczną uzyskanych danych pomiarowych.

CHE_K1_U02

zaliczenie

U2

formułować hipotezy statystyczne i stosować
w praktyce wybrane testy wykorzystujące zmienne
(rozkłady prawdopodobieństwa) t-Studenta, FSnedecora, G-Grubbsa.

CHE_K1_U02

zaliczenie

U3

oszacować niepewność wyniku pomiaru
bezpośredniego i pośredniego.

CHE_K1_U02

zaliczenie

U4

opisać i obliczyć podstawowe parametry walidacyjne
metody pomiarowej (analitycznej).

CHE_K1_U02

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu 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.

Pomiar w chemii (metrologia chemiczna). Doświadczenie czynne i bierne.
Zmienne; rodzaje zmiennych; zmienne losowe. Transformacje zmiennych.
Populacja generalna i próba. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa dyskretnej i
ciągłej zmiennej losowej. Parametry rozkładów. Rozkład normalny. Szacowanie
wartości parametrów rozkładu zmiennej losowej: średnia i wariancja z próby; inne
miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników pomiarowych. Funkcje zmiennej
losowej. Rozkład zmiennej t-Studenta. Przedziały ufności dla parametrów rozkładu
zmiennej losowej. Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych. Pomiar
bezpośredni i pośredni. Niepewności pomiarowe. Propagacja niepewności w
pomiarze pośrednim. Relacje między zmiennymi losowymi: kowariancja,
współczynniki korelacji i determinacji. Analiza regresji; metoda najmniejszych
kwadratów, statystyka linii prostej, wykresy kalibracyjne. Najważniejsze cechy
procedury pomiarowej (analitycznej); walidacja procedury pomiarowej
(analitycznej).

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne (pytania zamknięte i zadania obliczeniowe)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementy matematyki wyższej

Sylabusy
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Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.120.5ca7569880a52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości Wie, jakie są
CHE_K1_W16
mechanizmy optymalizacji działań i tworzenia wartości
dodanej, w gospodarce.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ uczyć się samodzielnie. Analizuje związki
przyczynowo-skutkowe zachodzące w sferze tworzenia
wartości dodanej poprzez zachowania przedsiębiorcze.

CHE_K1_U16,
CHE_K1_U18

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu. Potraﬁ myśleć
i działać w sposób przedsiębiorczy.

CHE_K1_K05

projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie projektu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1) Wprowadzenie do ekonomii,
2) Podstawy teorii rynku: analiza popytu i podaży,
3) Przedsiębiorstwo: pojęcie, cele, klasyﬁkacja;
4) Przedsiębiorczość i przedsiębiorca;
5) Małe przedsiębiorstwa

1.

6) Ujęcie funkcjonalne przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sfery
ﬁnansów, i marketingu,

W1, U1, K1

7) Modele rynku
8) Rynek ﬁnansowy: rynek pieniężny, i kapitałowy, giełda papierów
wartościowych;
9) Rachunek makroekonomiczny: PKB, PNB, DN;
10) Rola państwa w gospodarce;
11) Bezrobocie i procesy inﬂacyjne.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki; Przedmiot obowiązkowy

Sylabusy

67 / 247

Chemia nieorganiczna I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca756988b3e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie zaawansowanej wiedzy o wiązaniach chemicznych, układzie okresowym, właściwościach
pierwiastków bloków s i p.

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

umiejętność korelacji właściwości pierwiastków i jonów
z położeniem w układzie okresowym. Opanowanie
konﬁguracji elektronowej, stosowania teorii
opisujących wiązania chemiczne i ich zastosowanie
do prostych i złożonych układów. Opanowanie
szczegółowej wiedzy na temat związków pierwiastków
bloku s i p oraz właściwości samych pierwiastków.

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W06,
CHE_K1_W07,
CHE_K1_W11,
CHE_K1_W13

egzamin pisemny

CHE_K1_U06,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U16,
CHE_K1_U17

egzamin pisemny

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K03,
CHE_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować zdobyta wiedzę do rozwiązywania
problemów dotyczących budowy cząsteczki (wiązań
chemicznych), opisu jej struktury, deformacji
od symetrii idealnej, potraﬁ opisać szczegółowe
właściwości pierwiastków grup s i p, potraﬁ
zaplanować pokaz chemiczny i go przeprowadzić.
Student potraﬁ przewidzieć hybrydyazcję atomu
w cząsteczce, zastosować odpowiednią teorię do opisu
wiązań chemicznych i zna jej ograniczenia. Potraﬁ
skorelować właściwości pierwiastka z położeniem
w układzie okresowym. Student potraﬁ podać diagram
poziomów elektronowych prostych cząsteczek dwui wielo-atomowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swojej wiedzy, jej krytycznej oceny. Jest
gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy
i poszukiwania odpowiedzi w literaturze fachowej.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pochodzenie pierwiastków; układ okresowy, okresowość właściwości
ﬁzykochemicznych; elektroujemność, powinowactwo elektronowe, potencjał
jonizacji, promień atomowy, jonowy. Konﬁguracja elektronowa atomów i jonów,
właściwości magnetyczne, stałe ekranowania - reguły Slater'a. Wzory Lewis'a,
rezonans, ładunek formalny, odstępstwa. Teoria Orbitali Molekularnych, struktura
elektronowa cząsteczek dwuatomowych. Hybrydyzacja, struktura elektronowa
cząsteczek wieloatomowych. Hybrydyzacja a geometria cząsteczki, przykłady,
wielościany koordynacyjne w układzie okresowym. Teoria VSEPR, geometria
cząsteczki a: liczba wolnych par, rozmiar atomu, elektroujemność, krotność
wiązania, rozmiar i budowa liganda. Wady teorii VSEPR. Wodór, właściwości,
wodorki i ich charakterystyka, wiązanie wodorowe. Zastosowania obecne i
perspektywiczne wodoru. Litowce, występowanie, otrzymywanie, reaktywność,
liczby koordynacji, zastosowania. Berylowce, występowanie, otrzymywanie,
reaktywność, liczby koordynacji, nowoczesne zastosowania. Borowce,
występowanie, otrzymywanie, reaktywność, liczby koordynacji,
nadprzewodnictwo. Borany, synteza, właściwości, klasyﬁkacja, karbaborany,
kwasy tlenowe boru i ich sole, zastosowania. Zniesienie degeneracji orbitali p,
efekt nieczynnej pary s. Węglowce, alotropia węgla, synteza diamentów i
fulerenów. Związki węglowców, węgliki i ich klasyﬁkacja, związki krzemu z
wodorem, szczegółowe omówienie. Kwasy krzemowe, glinokrzemiany:
właściwości, struktury. Azotowce: alotropia, występowanie, otrzymywanie,
synteza amoniaku, tlenków azotu, kwasów tlenowych. Właściwości wodorków,
azotków, arsenków fosforków. Tlenki, kwasy tlenowe, polifosforany. Tlenowce:
odmiany alotropowe, ozon a środowisko, wodorki tlenowców, alotropia wodorków
ze szczególnym uwzględnieniem alotropii wody, ozonki, tlenki i kwasy tlenowe,
polikationy. Fluorowce, związki z wodorem, tlenki, kwasy tlenowe, połączenia
międzyhalogenowe, pseudohalogeny. Helowce, klatraty, związki chemiczne od
helu do ksenonu, kompleksy z helowcami.

W1, U1, K1

2.

Konwersatorium: Konﬁguracja elektronowa atomów i jonów, właściwości
magnetyczne, stałe ekranowania - reguły Slater'a. Wzory Lewis'a, rezonans,
ładunek formalny, odstępstwa. Teoria Orbitali Molekularnych, struktura
elektronowa cząsteczek dwuatomowych. Hybrydyzacja, struktura elektronowa
cząsteczek wieloatomowych. Hybrydyzacja a geometria cząsteczki, przykłady,
wielościany koordynacyjne w układzie okresowym. Teoria VSEPR, geometria
cząsteczki a: liczba wolnych par, rozmiar atomu, elektroujemność, krotność
wiązania, rozmiar i budowa liganda. Wady teorii VSEPR.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, Możliwość przeprowadzenia pokazu
chemicznego po wygraniu konkursu na tematykę pokazu w formie inscenizacji, zależne od sytuacji pandemicznej.
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia z konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Podstawy Chemii

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca756988f1c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami chemii ﬁzycznej w zakresie termodynamiki chemicznej, równowag fazowych
oraz spektroskopii molekularnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna w zakresie podstawowym rachunek
różniczkowy i całkowy umożliwiający opis językiem
matematyki zjawisk ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

ﬁzykę w stopniu umożliwiającym dokonywanie opisu
i interpretacji zjawisk ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

podstawowe zagadnienia z zakresu nauk biologicznych
pozwalającą na ﬁzykochemiczny opis i interpretację
CHE_K1_W04
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
ożywionej.

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

podstawy mechaniki kwantowej wykorzystywane
w spektroskopii molekularnej.

CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

zasady posługiwania się terminologią chemiczną
w zakresie termodynamiki, równowag fazowych,
przemian fazowych i podstaw spektroskopii
molekularnej; opis stanów skupienia materii
na poziomie makro- i mikroskopowym; rodzaje
przemian fazowych na poziomie mikroi makroskopowym.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

zasady termodynamiki chemicznej i potraﬁ je
zastosować do znalezienia związków między funkcjami
termodynamicznymi; metody obliczania zmian funkcji
termodynamicznych w przemianach ﬁzycznych
i procesach chemicznych; metody określania
warunków samorzutności procesów; metodologię
konstruowania i interpretacji typowych diagramów
fazowych; matematyczny opis równowag w układach
jednoskładnikowych wielofazowych
i wieloskładnikowych wielofazowych;

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania
podstawowych technik spektroskopowych spektroskopii oscylacyjnej (IR i RS), EPR i NMR;
podstawy teoretyczne i zastosowanie spektrometrii
masowej.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

posługiwać się metodami matematycznymi, posiada
umiejętność opisu matematycznego zjawisk
i procesów ﬁzycznych i chemicznych w zakresie
termodynamiki, równowag fazowych i spektroskopii
molekularnej.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości
ﬁzykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną
oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń.

CHE_K1_U02

zaliczenie

U3

stosować rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
ﬁzycznej.

CHE_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

rozwiązywać złożone problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym w zakresie chemii ﬁzycznej;
planować i wykonywać badania oraz odpowiednio
analizować ich wyniki.

CHE_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

odnieść zdobytą wiedzę z zakresu chemii ﬁzycznej
do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować
w zespołach interdyscyplinarnych.

CHE_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U6

uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

podnosić swoje kompetencje zawodowe i osobiste
(uczenie się) przez całe życie.

CHE_K1_U16

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U8

stosować oprogramowanie użytkowe w życiu
codziennym i zawodowym

CHE_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu przy poszanowaniu jego
tradycji i zasad etycznych

CHE_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

przedstawiania i wyjaśniania społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne
przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i informacji, poszukiwania opinii ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K5

realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

16

przygotowanie do sprawdzianu

16

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I zasada termodynamiki: parametry stanu, funkcje stanu, praca, ciepło, przemiana
izotermiczna, izobaryczna i adiabatyczna, energia wewnętrzna, entalpia, procesy
kwazystatyczne, liczba postępu reakcji, pojemności cieplne, ciepła reakcji,
cząstkowe wielkości molowe. Związek pomiędzy Cp i Cv, prawo Hessa, prawo
Kirchhoﬀa, standardowe ciepła tworzenia i spalania. II zasada termodynamiki:
statystyczna i termodynamiczna deﬁnicja entropii, cykl Carnota, energia
swobodna i entalpia swobodna, potencjał chemiczny, powinowactwo chemiczne.
Związki pomiędzy funkcjami termodynamicznymi. Teoremat cieplny Nernsta i
postulat Plancka i jego konsekwencje. Roztwory doskonałe. Roztwory rzeczywiste:
aktywność i współczynnik aktywności. Lotność. Metody doboru potencjałów
standardowych. Stała równowagi reakcji chemicznej i jej zależność od
temperatury i cisnienia, izobara van’t Hoﬀa i izoterma Plancka-Laara. Równanie
Gibbsa-Duhema. Przemiany fazowe w układach jednoskładnikowych
wielofazowych: typowe diagramy fazowe i metody ich konstyruowania, równanie
Clausiusa-Clapeyrona. Reguła faz Gibbsa. Wielkości koligatwne roztworów:
ebulioskopia, kroskopia, osmoza, współczynnik osmotyczny Bjerruma. Przemiany
fazowe w układach dwuskładnikowych dwufazowych ciecz-para: prawo Raoulta,
prawo Henry'ego, izotermy i izobary wrzenia i rosy, azeotropia. Dwuskładnikowe
dwufazowe układy faza stała-ciecz. Układy dwuskładnikowe dwufazowe cieczciecz, ciecze o ograniczonej rozpuszczalności. Równowagi fazowe w ciekłych
układach trójskładnikowych. Moment dipolowy (trwały i indukowany), polaryzacja i
polaryzowalność. Spektroskopia molekularna: rotacyjna, oscylacyjna, oscylacyjnorotacyjna, elektronowa, elektronowo-oscylacyjna, klasyczny i kwantowy rotator
sztywny i oscylator harmoniczny, reguły wyboru, intensywność przejścia: widma
rotacyjne, oscylacyjne i oscylacyjno-rotacyjne cząsteczek. Klasyﬁkacja i
charakterystyka przejść elektronowych. Fluorescencja i fosforescencja. Diagram
Jabłońskiego. Magnetyczny rezonans jądrowy, elektronowy rezonans
paramagnetyczny. Spektrometria masowa.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, K1, K2,
K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
i konwersatorium. Egzamin składa się z pięciu do siedmiu pytań
otwartych. Każde pytanie oceniane jest niezależnie w zakresie od 0 do 4
punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% z
całkowitej maksymalnej liczby punktów.

zaliczenie

Odpowiedzi ustne w trakcie trwania zajęć i prace pisemne według
ustalonego harmonogramu w trakcie trwania semestru . Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny co najmniej
dostatecznej z prac pisemnych. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu
przez uwzględnienie odpowiedzi ustnych.

zaliczenie

Odpowiedzi ustne w trakcie trwania zajęć i prace pisemne według
ustalonego harmonogramu w trakcie trwania semestru . Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny co najmniej
dostatecznej z prac pisemnych. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu
przez uwzględnienie odpowiedzi ustnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: matematyki, ﬁzyki i podstaw chemii lub kursy równoważne

Sylabusy
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Krystalograﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca75698936a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami krystalograﬁi w zakresie wymaganym do zrozumienia i korzystania
ze struktur krystalicznych małych cząsteczek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie
krystalograﬁi. Opisuje symetrię i budowę przestrzenną
cząsteczek i kryształów za pomocą parametrów
geometrycznych.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

posługuje się symboliką Hermanna-Maugina
do określania symetrii cząsteczek, postaci kryształów
i ich budowy wewnętrznej. Rozróżnia podstawowe typy CHE_K1_W05
struktur dla pierwiastków i prostych nieorganicznych
związków chemicznych.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z algebry i geometrii analitycznej
pozwalającą na posługiwanie się podstawowymi
pojęciami związanymi z symetrią i siecią przestrzenną,
w szczególności w układach nieortogonalnych.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą o bazach i narzędziach wizualizacji
i analizy struktur krystalicznych.

CHE_K1_W03

egzamin pisemny

W5

rozpoznaje relację pomiędzy strukturą chemiczną
a oddziaływaniami w krysztale.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny

W6

wymienia podstawowe techniki i narzędzia
w badaniach dyfrakcyjnych kryształów.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny

W7

potraﬁ przedstawić znaczenie krystalograﬁi dla
rozwiązywania problemów z zakresu chemii, ﬁzyki
i biologii.

CHE_K1_W04

egzamin pisemny

U1

potraﬁ wymienić i scharakteryzować układy
krystalograﬁczne. Potraﬁ obliczyć długość wiązania
i kąt między wiązaniami w cząsteczce, posiada
zdolność matematycznego opisu symetrii
w cząsteczce chemicznej i krysztale. Potraﬁ powiązać
budowę kryształu z jego właściwościami ﬁzycznymi.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie uczyć się i rozwiązywać proste
problemy z zakresu analizy budowy przestrzennej
kryształu i cząsteczki.

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
krystalograﬁi.

CHE_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ korzystać z informacji zawartych
w literaturowym opisie struktur krystalicznych.

CHE_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazuje umiejętność analizy układów przestrzennych
takich jak bryły i struktury krystaliczne.

CHE_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

dba o jakość i staranność wykonywanych obliczeń
i rysunków.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

4

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Deﬁnicja kryształu, periodyczność, sieć krystaliczna, proste i płaszczyzny
sieciowe, wskaźniki Millera, odległość międzypłaszczyznowa. Sieć odwrotna i jej
aplikacje. Rzut stereograﬁczny. Elementy symetrii punktowej i grupy punktowe.
Elementy symetrii translacyjnej, osie śrubowe, płaszczyzny poslizgu. Układy
krystalograﬁczne, grupy przestrzenne, korzystanie z International Tables for
Crystallography vol A. Dyfrakcja

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu oraz problemów do rozwiązania.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

zaliczenie na ocenę Kolokwia pisemne w trakcie semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs matematyki

Sylabusy
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Chemia organiczna II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca7569897d0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie zagadnień podstawowych i przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu elementarnej
chemii organicznej.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów jakie napotyka rozwój chemii organicznej i wskazanie nowych kierunków
rozwoju tej dziedziny nauki.

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

wykorzystując wiedzę z matematyki interpretuje
wykresy obrazujące przebieg reakcji organicznych.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

interpretuje w elementarnym zakresie matematyczny
opis orbitali atomowych i molekularnych.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ objaśnić ﬁzykochemiczne procesy będące
podstawą analizy związków organicznych.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ rozpoznać i nazwać proste grupy funkcyjne
w związkach organicznych.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ nazywać zgodnie z zasadami nomenklatury
IUPAC węglowodory nasycone, nienasycone
i aromatyczne oraz ich niektóre pochodne (halogenki
organiczne, pochodne nitrowe, aminy, alkohole,
fenole, aldehydy, ketony, etery, epoksydy).

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ wymienić, opisać i podać przykłady głównych
typów reakcji organicznych (substytucja rodnikowa,
CHE_K1_W05
substytucja nukleoﬁlowa, addycja elektroﬁlowa,
eliminacja, aromatyczna substytucja elektroﬁlowa oraz
pokrewne).

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

potraﬁ zapisać i objaśnić mechanizmy wymienionych
reakcji oraz przewidzieć na ich podstawie przebieg
procesu i powstające produkty, z uwzględnieniem
możliwych przegrupowań i aspektów
termodynamicznych i kinetycznych.

CHE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W8

poprawnie interpretuje kwantowomechaniczny opis
atomów i cząsteczek: potraﬁ wyjaśnić pojęcie
hybrydyzacji oraz zasadę tworzenia orbitali
molekularnych z orbitali atomowych, stosuje pojęcia
HOMO i LUMO.

CHE_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W9

potraﬁ wytłumaczyć wpływ grup funkcyjnych
na właściwości ﬁzykochemiczne związków
organicznych.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W10

przewiduje reaktywność związków organicznych
na podstawie ich budowy, w szczególności obecności
grup funkcyjnych.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W11

potraﬁ zaplanować syntezę prostych związków
organicznych z wykorzystaniem reakcji omawianych
w czasie wykładu.

CHE_K1_W07,
CHE_K1_W12,
CHE_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W12

rozróżnia podstawowe rodzaje izomerii i stereoizomerii
oraz potraﬁ określić podobieństwa i różnice
CHE_K1_W07
we właściwościach izomerów.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W13

potraﬁ dokonać analizy konformacyjnej prostych
węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych.

CHE_K1_W06,
CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W14

potraﬁ podać przykłady reakcji
stereoselektywnych/stereospecyﬁcznych i w oparciu
o mechanizm wyjaśnić przebieg tych reakcji.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W15

na podstawie budowy wybranych klas cząsteczek
potraﬁ przewidzieć ich reaktywność oraz przewidzieć
przebieg reakcji w oparciu o budowę substratów
i reagentów omawianych w czasie kursu.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W16

potraﬁ analizować przebieg reakcji organicznych
z punktu widzenia towarzyszących im przemian
ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W17

potraﬁ wykazać związek wiedzy zdobytej w czasie
kursu ze "światem poza salą wykładową" i życiem
codziennym.

CHE_K1_W11,
CHE_K1_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W18

potraﬁ określić znaczenie współczesnych osiągnięć
chemii dla rozwoju nowych technologii w syntezie
przemysłowej.

CHE_K1_W14,
CHE_K1_W15,
CHE_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie rozwiązuje proste problemy dotyczące
planowania syntez związków organicznych oraz
określania ich trwałości i reaktywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ uzasadnić konieczność systematycznego
uczenia się i podnoszenia kompetencji i umiejętności
w czasie pracy w zawodzie.

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ zidentyﬁkować i przedstawić niektóre
zagrożenia ekologiczne będącym wynikiem
stosowania substancji organicznych.

CHE_K1_K01,
CHE_K1_K05,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

25

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: Związki karbonylowe: aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich
pochodne. Synteza i reaktywność kwasów karboksylowych. Budowa,
otrzymywanie i właściwości estrów, chlorków kwasowych, amidów i bezwodników
kwasowych. Reakcje substytucji nukleoﬁlowej w grupie acylowej. Reaktywność
atomu węgla alfa, tautomeria keto-enolowa, halogenowanie, alkilowanie i
acylowanie jonów enolanowych, reakcja i kondensacja aldolowa. Zastosowanie
estrów kwasu acetylooctowego i malonowego w syntezie organicznej.
Kondensacja Claisena, addycja Michaela i inne reakcje aldolopodobne. Enaminy i
ich zastosowanie w syntezie. Aminy, ich zasadowość i nukleoﬁlowość. Synteza i
reakcje amin: alkilowanie, acylowanie. Sole diazoniowe i ich zastosowanie w
syntezie organicznej. Aromatyczna substytucja nukleoﬁlowa. Chemoselektywność
i areny. Wybrane przegrupowania i reakcje cykloaddycji. Związki heterocykliczne ich struktura, nomenklatura, metody otrzymywania i reakcje z odczynnikami
elektroﬁlowymi i nukleoﬁlowymi, utlenianie i redukcja, właściwości zasadowe i
kwasowe. Przykłady związków heterocyklicznych biologicznie aktywnych:
alkaloidy, witaminy, leki, zasady pirymidynowe i purynowe, nukleotydy. Lipidy.
Węglowodany: klasyﬁkacja, struktura i reaktywność. Efekty stereoelektronowe.
Struktura i znaczenie aminokwasów i kwasów nukleinowych. Struktura wiązania
peptydowego, chemia peptydów. Perspektywy: elementy chemii
metaloorganicznej, CH-aktywacja, podstawy organicznej fotochemii i fotokatalizy.

W1, W10, W11, W12,
W13, W14, W15, W16,
W17, W18, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, K1, K2

2.

Konwersatorium: Przekształcenia pochodnyuch kwasów karboksylowych. Reakcje
amin, enolanów i enamin. Kondensacja aldolowa, kondensacja Claisena, addycja
Michaela. Przegrupowania Hofmanna, Beckmanna, Curtisa i inne. Reakcje
związków heterocyklicznych. Elementy planowania w syntezie organicznej,
wybrane syntezy wieloetapowe. Spektrometria mas: rozpoznawanie składu i
wzoru sumarycznego; podstawowe drogi fragmentacji głównych klas związków
organicznych. Spektroskopia IR: pasma absorbcji charakterystyczne dla typowych
elementów strukturalnych i grup funkcyjnych. Magnetyczny rezonans jądrowy 1H i
13C: przesunięcie chemiczne, intensywność sygnałów, sprzężenia spinowospinowe; określanie prostych elementów strukturalnych i ich sekwencji w
cząsteczkach związków organicznych. Komplementarne użycie wszystkich
wymienionych metod do ustalania struktury prostych związków organicznych.

W1, W10, W11, W12,
W13, W14, W15, W16,
W17, W18, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Poprawna odpowiedź na 55% pytań

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych oraz brak nieusprawiedliwionych
nieobecności na konwersatoriach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach i konwersatoriach

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna – laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1C0.5ca756989d721.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami eksperymentalnymi z zakresu chemii ﬁzycznej umożliwiającymi wyznaczanie
podstawowych wielkości ﬁzykochemicznych.

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

zagadnienia z matematyki pozwalającą
na rozwiązywanie prostych pochodnych i całek oraz
analizę funkcji matematycznych opisujących
zależności pomiędzy różnymi parametrami
ﬁzykochemicznymi.

CHE_K1_W01

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

zagadnienia z zakresu ﬁzyki i chemii umożliwiającą
rozumienie zjawisk i procesów ﬁzykochemicznych oraz
potraﬁ je wykorzystać w technice i życiu codziennym.

CHE_K1_W02

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

zna i rozumie podstawy metod obliczeniowych,
statystycznych oraz oprogramowania użytkowego
excel pozwalające na ich stosowanie
w opracowywaniu wyników uzyskanych
w przeprowadzonych eksperymentach.

CHE_K1_W03

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

zagadnienia zakresu chemii ﬁzycznej i elektrochemii
umożliwiające swobodne posługiwanie się
terminologią i nomenklaturą chemiczną,
charakteryzowanie podstawowych typów reakcji
chemicznych oraz ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym, kinetycznym
i elektrochemicznym.

CHE_K1_W05

raport, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

podstawowe metody kwantowochemiczne stosowane
do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów CHE_K1_W06
chemicznych i elektrochemicznych.

raport, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

absolwent zna i rozumie metody interpretacji
i dokonywania i molekularnego procesów i właściwości
ﬁzykochemicznych układów, z którymi styka się
na zajęciach i przenosić je na układy występujące
w realnej rzeczywistości.

CHE_K1_W09

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

absolwent zna i rozumie zasady stosowania
podstawowych technik i narzędzi badawczych
właściwych dla nauk chemicznych, a w szczególności
metody analityczne, elektroanalityczne,
absorpcjometryczne.

CHE_K1_W10

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W8

absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym
zagadnienia w zakresie chemii ﬁzycznej
i elektrochemii.

CHE_K1_W11

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

W9

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku,zranienia, porażenia prądem, poparzenia
(również substancjami chemicznymi), bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

CHE_K1_W12

wyniki badań, zaliczenie,
brak zaliczenia

W10

absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony prawa autorskiego.

CHE_K1_W14

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

W11

związki między osiągnięciami chemii i nauk
pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

posługiwać się metodami matematycznymi w chemii,
posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk
CHE_K1_U01
i procesów ﬁzycznych i chemicznych oraz zdolność
abstrakcyjnego rozumienia zjawisk ﬁzykochemicznych.

raport, brak zaliczenia

U2

student posiada umiejętność zestawienia aparatury
pomiarowej i dokonania pomiaru w celu wyznaczenia
określonych wielkości ﬁzykochemicznych,
przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej
oceny wiarygodności wyników doświadczalnych.

CHE_K1_U02

raport, wyniki badań,
brak zaliczenia

U3

student posiada umiejętność praktycznego
wykorzystania poznanych na ćwiczeniach metod
obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego
w życiu codziennym i zawodowym.

CHE_K1_U03

raport, brak zaliczenia

U4

stosować rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
ﬁzycznej i elektrochemii.

CHE_K1_U06

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
środowiska naturalnego a te które powstają
CHE_K1_U07
odpowiednio segregować z myślą o dalszej utylizacji,
stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie
dokonywać analizy ryzyka.

wyniki badań, brak
zaliczenia

U6

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z polskiej i obcojęzycznej
literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji
oraz podstawową zdolność oceny rzetelności
pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

raport, brak zaliczenia

U7

rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ planować
i wykonywać badania (eksperymentalne bądź
teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.

CHE_K1_U09

raport, wyniki badań,
brak zaliczenia

U8

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, interpretację uzyskanych
wyników oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHE_K1_U10

raport, brak zaliczenia

U9

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K1_U11

raport, wyniki badań,
zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia
związane z chemią ﬁzyczną i elektrochemią.

CHE_K1_U12

raport, brak zaliczenia

U11

uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

U12

przygotować prace pisemne w języku polskim,
podobne do publikacji naukowych, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych podręczników naukowych, a także
różnych innych źródeł.

CHE_K1_U14

raport, brak zaliczenia

U13

absolwent potraﬁ realizować nieustanne podnoszenie
swoich kwaliﬁkacji zawodowych i poszerzanie wiedzy
teoretycznej i praktycznej.

CHE_K1_U16

zaliczenie, brak
zaliczenia

U14

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej rolę organizatora pracy lub pozytywnie
krytycznego wykonawcy.

CHE_K1_U17

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

Sylabusy
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U15

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHE_K1_U18

raport, wyniki badań,
brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dbałości o powierzony mu sprzęt laboratoryjny, jakość
i staranność wykonywanej pracy eksperymentalnej.

CHE_K1_K02

wyniki badań, brak
zaliczenia

K2

przedstawienia i wyjaśnienia społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność.

CHE_K1_K03

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne
przesłanki.

CHE_K1_K05

raport, brak zaliczenia

K4

realnego określenia zagrożeń dla środowiska.

CHE_K1_K06

raport, zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

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
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
7.0
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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.

Termodynamika. Cząstkowe objętości molowe w układach etanol – woda i KCl –
woda. Wyznaczanie entalpii swobodnej, entalpii i entropii reakcji biegnącej w
ogniwie Clarka. Współczynniki aktywności. Zjawiska powierzchniowe. Izotermy
adsorpcji. Współczynnik podziału. Równowagi fazowe w roztworach o ograniczonej
mieszalności. Koloidy. Ciepło pęcznienia. Masa cząsteczkowa polimerów.
Krytyczne stężenie micelizacji. Wpływ temperatury i stężenia na lepkość
roztworów. Kinetyka chemiczna. Szybkość inwersji sacharozy. Stała szybkości
reakcji zmydlania estru. Katalityczny rozkład wody utlenionej. Efekt nasycenia.
Przewodnictwo elektrolityczne. Zależność przewodnictwa od stężenia.
Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu i iloczynu rozpuszczalności z
pomiarów przewodnictwa. Liczby przenoszenia i ruchliwości jonów. Elektrochemia.
Elektrochemiczne utlenianie kwasu szczawiowego. Potencjometryczne pomiary
pH. Własności roztworów buforowych. Elektrody jonoselektywne. Ogniwa
elektrochemiczne. Fotometria. Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźnika kwasowo
– zasadowego. Wyznaczanie składu i stałej trwałości związków kompleksowych.
Wygaszanie ﬂuorescencji. Refrakcja.

W1, W10, W11, W2, W3,
W4, W5, W6, W7, W8,
W9, U1, U10, U11, U12,
U13, U14, U15, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów,
wykonania ćwiczeń i opracowania sprawozdań

Semestr 4
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, na podstawie liczby punktów
raport, wyniki badań, zaliczenie uzyskanych z kolokwiów, wykonania ćwiczeń i opracowania
sprawozdań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs z podstaw chemii lub kurs równoważny

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna I - konwersatorium/Inorganic chemistry I discussion class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca75698a23d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Opanowanie szczegółowej wiedzy o konﬁguracji elektronowej atomów i jonów, właściwościach magnetycznych.
Opanowanie liczenia stałych ekranowania. Umiejętność wyznaczania wzorów Lewis'a. Opanowanie zasad
tworzenia orbilati cząsteczkowych według Teorii Orbitali Molekularnych, teorii hybrydyzacji. Umiejętność
wyznaczania geometrii cząsteczki w tym z zastosowaniem rozbudowanej teori VSEPR/

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 konﬁgurację elektronową, zna
metody wyznaczania budowy cząsteczek oraz
tworzenia orbitali cząsteczkowych. Zna powiązania
deformacji struktury z elementami wchodzącymi
w skład cząsteczki.

CHE_K1_W06,
CHE_K1_W11

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_U06,
CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

określić konﬁgurację elektronową atomów, jonów
i cząsteczek. Potraﬁ określić i uzasadnić podstawowy
kształt cząsteczki, rodzaje wiązań chemicznych, ilość
i rozmieszczenie elektronów na poszczególnych
orbitalach. Potraﬁ podać ograniczenia stosowanych
do opisu wiązań teorii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

weryﬁkacji posiadanej wiedzy w oparciu o literaturę,
ma krytyczne podejście do swojej wiedzy i do wiedzy
przekazywanej w mediach elektronicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Konﬁguracja elektronowa atomów i jonów, właściwości magnetyczne, stałe
ekranowania - reguły Slater'a. Wzory Lewis'a, rezonans, ładunek formalny,
odstępstwa. Teoria Orbitali Molekularnych, struktura elektronowa cząsteczek
dwuatomowych. Hybrydyzacja, struktura elektronowa cząsteczek
wieloatomowych. Hybrydyzacja a geometria cząsteczki, przykłady, wielościany
koordynacyjne w układzie okresowym. Teoria VSEPR, geometria cząsteczki a:
liczba wolnych par, rozmiar atomu, elektroujemność, krotność wiązania, rozmiar i
budowa liganda. Wady teorii VSEPR.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Odpowiednia frekwencja na zajęciach, zaliczenie kolokwiów,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Podstawy Chemii

Sylabusy
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Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.140.5ca75698a6de3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami laboratoryjnymi, praktycznym wykorzystaniem ich w syntezie
organicznej, oraz z elementami klasycznej i spektroskopowej analizy związków organicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ wymienić i opisać podstawowe techniki
syntezy, oczyszczania, oraz analizy klasycznej
i instrumentalnej związków organicznych, jak również
sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia
tych operacji.

CHE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ opisać i omówić zgodnie z przyjętą
terminologią wykonywany eksperyment z zakresu
syntezy organicznej. Potraﬁ przedstawić w formie
graﬁcznej i skomentować podstawowe mechanizmy
reakcji organicznych.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

potraﬁ określić właściwości ﬁzykochemiczne,
reaktywność i zagrożenia stwarzane przez
podstawowe rozpuszczalniki i odczynniki organiczne.
Proponuje praktyczne, laboratoryjne metody
otrzymywania wybranych, prostych związków
organicznych.

CHE_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W4

prawidłowo formułuje podstawowe zasady bezpiecznej
pracy obowiązujące w laboratoriach chemii
organicznej. Potraﬁ określić reguły klasyﬁkacji
i oznakowania substancji chemicznych oraz zasady
selekcji i utylizacji odpadów organicznych
i nieorganicznych.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W5

na podstawie struktury potraﬁ przewidzieć
reaktywność i ewentualne zagrożenia stwarzane przez
proste związki organiczne.

CHE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

poprawnie wykonuje operacje jednostkowe takie jak
krystalizacja, chromatograﬁa cienkowarstwowa,
destylacja i ekstrakcja w różnych procesach
laboratoryjnych oraz dobiera odpowiednie warunki ich
realizacji. Przeprowadza proste syntezy związków
organicznych w układach otwartych i układach
z ograniczoną emisją opierając się na znanych
przepisach, zarówno w pojedynczych jak
i sekwencyjnych procesach. Analizuje widma IR, MS,
1H i 13C NMR zsyntetyzowanych przez siebie
wybranych preparatów. Analizuje metodami
klasycznymi i spektralnymi próbki nieznanych
prostych związków organicznych. Potraﬁ obsługiwać
podstawowe urządzenia laboratoryjne, takie jak
mieszadła magnetyczne z sondą temperaturową,
kriometr, wyparka próżniowa, pompa membranowa,
refraktometr.

CHE_K1_U05

wyniki badań

U2

wykonuje proste syntezy i analizy związków
organicznych przestrzegając zasad dobrej praktyki
laboratoryjnej i zasad BHP oraz dokonując segregacji
powstających odpadów. Potraﬁ dokonać uproszczonej
analizy ryzyka podstawowych czynności
w laboratorium syntezy organicznej.

CHE_K1_U07

wyniki badań

U3

potraﬁ zmierzyć temperaturę topnienia stałych
związków organicznych oraz temperaturę wrzenia
i współczynnik załamania światła cieczy.

CHE_K1_U02

wyniki badań

U4

przygotowuje raporty z wykonywanych
eksperymentów z użyciem edytorów tekstu i wzorów
chemicznych.

CHE_K1_U03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

dotyczy grupy zajęciowej w języku angielskim: Potraﬁ
posługiwać się terminologią chemii organicznej
w języku angielskim oraz opisywać w formie ustnej
i pisemnej przeprowadzane eksperymenty.

CHE_K1_U15

raport, wyniki badań

U6

potraﬁ przedyskutować wyniki eksperymentów
syntetycznych, wskazać ewentualne błędy i wyciągnąć
wnioski z niepowodzeń.

CHE_K1_U09

raport, wyniki badań

U7

umiejętnie planuje kolejność i rodzaj wyznaczonych
eksperymentów, uwzględniając ramy czasowe
przeznaczone na ich wykonanie i przygotowanie
sprawozdań.

CHE_K1_U18

raport, wyniki badań

U8

potraﬁ pełnić okresowo funkcję osoby zarządzającej
grupą studencką.

CHE_K1_U17

wyniki badań

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ określić konsekwencje niestarannego
przeprowadzenia eksperymentów syntetycznych.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

120

przygotowanie do zajęć

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Student zapoznaje się z zastosowaniem operacji jednostkowych do izolacji,
oczyszczania i identyﬁkacji produktów reakcji. Do operacji tych należą:
krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego (z doborem rozpuszczalnika),
destylacje (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), używanie wyparki próżniowej,
chromatograﬁe: cienkowarstwowa i kolumnowa, ekstrakcja rozpuszczalnikami
organicznymi, ogrzewanie mieszanin reakcyjnych pod chłodnicą zwrotną, sączenie
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
pod zmniejszonym ciśnieniem, osuszanie roztworów i ciał stałych, oznaczanie
U7, U8, K1
stałych ﬁzycznych (temperatura topnienia i wrzenia, współczynnik załamania
światła). Każdy student wykonuje samodzielnie ćwiczenia wstępne (np.
krystalizacja i chromatograﬁa) oraz kilka syntez z różnych działów omawianych w
czasie kursu, w tym syntezy wieloetapowe. Otrzymane produkty są
charakteryzowane spektroskopowo (MS, IR, 1H i 13C NMR). Na część analityczną
składa się identyﬁkacja dwóch nieznanych związków przy udziale metod
klasycznych i spektroskopowych.

2.

Wykonanie każdego ćwiczenia poprzedzone jest rozmową z prowadzącym
dotyczącą wybranych aspektów teoretycznych, interpretacji instrukcji,
stosowanych operacji laboratoryjnych oraz analizy ryzyka planowanego
eksperymentu.

W1, W2, W3, W4, W5, K1

3.

Po wykonaniu każdego ćwiczenia student przygotowuje pisemne sprawozdanie, w
którym przedstawia szczegółową interpretację otrzymanych wyników.

W2, U4, U5, U6, U7, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z
wykonywanym ćwiczeniem (sposób oceny: rozmowa z
prowadzącym lub sprawdzian pisemny). Staranne wykonywanie
eksperymentów zgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
(sposób oceny: obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń
laboratoryjnych). Opracowanie sprawozdań zgodnych pod
względem merytorycznym i formalnym z podanym wzorem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Chemia organiczna I (WCh-CL-O106-xx lub kursu równoważnego). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zbiory uczelniane jako ośrodki dokumentacji rozwoju nauki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1140.61f9070506209.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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
wizyty studyjne: 24, wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasobami, znaczeniem oraz metodami stosowanymi w dokumentacji
rozwoju i osiągnięć nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

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 zagadnienia z zakresu nauk
przyrodniczych umożliwiające dokonywanie opisu
i interpretacji zjawisk i procesów naturalnych

CHE_K1_W04

zaliczenie
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W2

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia
dotyczące uwarunkowań etycznych związanych
z działalnością naukową i dokumentacją nauki.

CHE_K1_W13

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie związki między osiągnięciami
chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich
wykorzystania w praktyce

CHE_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł,
także nieliteraturowych.

CHE_K1_U08

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę
do pokrewnych dyscyplin naukowych.

CHE_K1_U11

zaliczenie

K1

Absolwent jest gotów do przestrzegania
i współtworzenia etosu badacza, poszanowania
własności intelektualnej i świadomego odgrywania roli
w środowisku zawodowym i społecznym

CHE_K1_K03

zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy,
korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji; poszukiwania opinii ekspertów

CHE_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wizyty studyjne

24

wykład

6

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasobami, znaczeniem oraz metodami
stosowanymi w dokumentacji rozwoju i osiągnięć nauki, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk przyrodniczych.
Kurs rozpoczną wykłady wprowadzające: Historia dokumentacji postępu i
osiągnięć nauki – zarys rozwoju świadomości znaczenia nauki wraz z rozwojem
technik badawczych. Ewolucja postrzegania świata przez człowieka. Nowoczesne
metody zbierania, przechowywania oraz udostępniania informacji (biblioteki
cyfrowe, wirtualne muzea, archiwa). Etyka w tworzeniu i powiększaniu kolekcji
oraz zasobów. Polityka i kierunki gromadzenia zbiorów. Krakowskie muzea
uczelniane oraz ośrodki Polskiej Akademii Nauk jako miejsca dokumentacji nauki.
Integralną częścią kursu będą wizyty studyjne w wybranych krakowskich
placówkach, połączone z dyskusją i prezentacją zbiorów przez pracowników danej
jednostki, np.:

1.

-

Muzeum Wydziału Chemii UJ

-

Muzeum Historii Naturalnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

-

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

-

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

-

Muzeum Antropologiczne UJ

-

Muzeum Gleb UR

-

Muzeum Geologiczne AGH

-

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ

-

Obserwatorium Astronomiczne UJ

-

Muzeum Farmacji UJ

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

Wizyty studyjne mogą wiązać się z pokryciem kosztów biletów wstępu przez
studentów.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wizyty studyjne

zaliczenie

Student zobowiązany jest uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz
przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane zagadnienia
problemowe

wykład

zaliczenie

Student zobowiązany jest uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz
przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane zagadnienia
problemowe

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698b1e50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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

Zapoznanie studentów z nomenklaturą oraz typami izomerii związków koordynacyjnych.

C2

Zapoznanie studentów z zagadnieniami symetrii molekularnej.

C3

Zapoznanie studentów z budową elektronową związków koordynacyjnych oraz wynikającymi z niej
właściwościami.

C4

Zapoznanie studentów z zagadnieniami termodynamiki i kinetyki reakcji związków kompleksowych.

C5

Zapoznanie studentów z rodzajami przejść elektronowych w związkach kompleksowych oraz pojęciem termu
atomowego.

C6

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu chemii pierwiastków bloku d i f.

C7

Zapoznanie studentów z nomenklaturą i właściwościami związków organometalicznych.

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

terminologię i nomenklaturę chemiczną oraz typy
izomerii związków koordynacyjnych.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny

W2

metody określania symetrii cząsteczek, pojęcie
elementu, operacji i grupy symetrii.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny

W3

opis struktury elektronowej związków koordynacyjnych
CHE_K1_W06
oraz konsekwencje energii stabilizacji w polu ligandów.

egzamin pisemny

W4

pojęcie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny

W5

reaktywność związków kompleksowych.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny

W6

pojęcie termu atomowego.

CHE_K1_W06

egzamin pisemny

W7

metody otrzymywania i właściwości związków metali
bloku d i f.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny

W8

nazewnictwo i właściwości związków
organometalicznych.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać związek kompleksowy oraz określić możliwość
występowania izomerii.

CHE_K1_U09

egzamin pisemny

U2

określić symetrię, chiralność i polarność cząsteczek.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U3

opisać ilościowo równowagi w roztworach związków
kompleksowych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U4

opisać ilościowo kinetykę reakcji substytucji oraz
reakcji redoks związków kompleksowych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U5

obliczyć energię stabilizacji polu ligandów oraz
moment magnetyczny dla oktaedrycznych
i teraedrycznych kompleksów metali bloku d.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U6

wyznaczyć term stanu podstawowego dla jonów
metali bloku d i f.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia oddziaływania na środowisko procesów
technologicznych związanych z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem metali ciężkich i metali ziem
rzadkich oraz wynikających z nich zagrożeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

18

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Nomenklatura i izomeria związków koordynacyjnych

W1, U1

2.

Symetria cząsteczek.

W2, U2

3.

Teoria pola krystalicznego oraz teoria pola ligandów.

W3, W6, U5, U6

4.

Termodynamika i kinetyka reakcji związków kompleksowych.

W4, W5, U3, U4

5.

Chemia metali bloku d i f.

W7, K1

6.

Chemia związków organometalicznych.

W8

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu Chemia nieorganiczna II - konwersatorium/Inorganic
chemistry II - discussion class, pozytywny wynik egzaminu pisemnego.
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Chemia nieorganiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698b5b91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z syntezą, reaktywnością oraz podstawową charakterystyką
ﬁzykochemiczną związków nieorganicznych a w szczególności związków kompleksowych.

C2

Przedstawienie w sposób praktyczny podstawowych pojęć i praw chemicznych na przykładzie chemii
nieorganicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia pozwalające na posługiwanie się
terminologią i nomenklaturą chemiczną w odniesieniu
do związków nieorganicznych; charakteryzowanie
podstawowych typów reakcji w chemii związków
koordynacyjnych oraz ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

metody określania podstawowych właściwości
ﬁzykochemicznych (w tym spektroskopowych,
magnetycznych, katalitycznych, redoksowych,
fotochemicznych) oraz reaktywności związków
nieorganicznych i głównych metod ich syntez

CHE_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla chemii nieorganicznej,
a w szczególności stosowania zasad i procedur analizy
chemicznej i podstawowych technik badań
strukturalnych, w tym spektroskopii UV-vis i IR

CHE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W4

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami,
butlami ciśnieniowymi oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
w pracowniach chemicznych

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

U1

wykonywać m.in. pomiary spektroskopowe IR i UV-vis,
przewodności roztworów, elektrochemiczne metodą
cyklicznej woltamperometrii, na magnetowadze, ilości
wydzielonego gazu; wyznaczać odpowiednie wielkości
ﬁzykochemiczne na podstawie tych pomiarów oraz
dokonywać krytycznej oceny wiarygodności wyników

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

syntezować, analizować skład i określać budowę
związków nieorganicznych z zastosowaniem
wybranych metod rozkładu związków, spektroskopii IR
i UV-vis, pomiarów magnetycznych i przewodności
roztworów

CHE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
CHE_K1_U07
środowiska naturalnego, stosować zasady BHP
w pracowniach chemii nieorganicznej

zaliczenie na ocenę

U4

uczyć się samodzielnie przygotowując się do zajęć
laboratoryjnych

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U5

przygotować sprawozdania pisemne w języku polskim
dotyczące zagadnień poruszanych na ćwiczeniach
CHE_K1_U14
laboratoryjnych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych

zaliczenie na ocenę

U6

współdziałać i pracować w grupie przy wykonywaniu
zadań laboratoryjnych, przyjmując w niej role
wykonawcy i koordynatora

CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

U7

odpowiednio określić priorytety służące planowaniu
i realizacji zadań laboratoryjnych

CHE_K1_U18

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań
laboratoryjnych oraz pisemnych sprawozdań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki
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K2

podejmowania decyzji związanych z pracą
laboratoryjną w oparciu o racjonalne przesłanki;
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji,
poszukiwania opinii ekspertów dla wyjaśnienia
wątpliwości

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

realnego określania zagrożeń dla środowiska
stwarzanych przez niebezpieczne substancje
chemiczne

CHE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Synteza i właściwości związków kompleksowych kobaltu(III) z amoniakiem:
nomenklatura związków kompleksowych, teoria pola krystalicznego; reguła
uśrednionego otoczenia; szereg spektrochemiczny; widma elektronowe związków
kompleksowych; prawo Lamberta-Beera; przewodnictwo roztworów, prawo
Kohlrauscha

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

2.

Właściwości tris(szczawiano)żelazianu(III) potasu: związki kompleksowe, budowa
przestrzenna kompleksów, czynniki wpływające na
trwałość związków kompleksowych, efekt chelatowy, fotochemia związków
kompleksowych, wydajność kwantowa, chemia związków żelaza

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

3.

Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków kompleksowych: równowagi
związków kompleksowych w roztworach wodnych, stopniowe i skumulowane stałe
trwałości, labilność i bierność kompleksów, czynniki wpływające na trwałość
związków kompleksowych, efekt chelatowy, szybkość i stała szybkości reakcji,
wpływ temperatury na szybkość reakcji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

4.

Odstępstwa od składu stechiometrycznego i defekty w tlenku niklu: reakcja
rozkładu ciał stałych, bertolidy i daltonidy, kryształy rzeczywiste i chemia
defektów (defekty Schottky’ego i Frenkla), Notacja Krögera –Vinka

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

Sylabusy
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5.

Spinele: struktura spineli, chemia związków kobaltu, chemia związków żelaza,
energia stabilizacji w polu krystalicznym, związki niestechiometryczne, rola
katalizatora w reakcji chemicznej, kataliza heterogeniczna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

6.

Chemia lantanowców: ogólna charakterystyka lantanowców, metody rozdzielania
lantanowców, chemiczne konsekwencje kontrakcji lantanowców, związki
kompleksowe lantanowców, chemia związków lantanu, chemia związków ceru

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

7.

Badanie właściwości oksydacyjno-redukcyjnych kompleksów żelaza metodą
cyklicznej woltamperometrii: metody elektrochemiczne – polarograﬁa,
polarograﬁa różnicowa, woltamperometria; potencjał elektrochemiczny, prawa
elektrolizy, odwracalność procesów redoksowych, rola elektrolitu, elektrody
odniesienia dla roztworów wodnych i niewodnych, wpływ elektrod pomiarowych,
rozpuszczalnika oraz elektrolitu na zakres pomiarowy; wyznaczanie potencjału
standardowego oraz liczby transferowanych elektronów na postawie
woltamperogramów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

8.

Szybkość izomeryzacji trans → cis jonu [Cr(ox)2(H2O)2]-: spektroskopia
elektronowa zwiazków kompleksowych, szybkość i rząd reakcji
chemicznych, izomeria związków kompleksowych, chemia związków chromu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

9.

Acetyloacetoniany metali bloku d – synteza i ogólna charakterystyka:
nomenklatura związków kompleksowych; izomeria kompleksów oktaedrycznych:
geometryczna i optyczna; metody syntezy związków kompleksowych, teoria pola
krystalicznego, analiza elementarna, podstawowe zagadnienia spektroskopii w
podczerwieni, analiza widm IR, paramagnetyzm związków kompleksowych,
właściwości magnetyczne: moment magnetyczny, podatność magnetyczna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

a)wykonanie wszystkich ćwiczeń, w tym przy każdym zaliczenie
kolokwium wstępnego (minimum 33% oceny maksymalnej) i złożenie
zaliczenie na ocenę sprawozdania; zaakceptowanego i ocenionego przez prowadzącego
ćwiczenie (minimum 25% oceny maksymalnej); b) zdobycie minimum
60% ogółu punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu: Podstawy chemii

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698b9ed3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami chemii ﬁzycznej w zakresie kinetyki i katalizy, elektrochemii, ﬁzykochemii
powierzchni, zjawisk powierzchniowych w roztworach, ﬁzykochemii układów zdyspergowanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody matematyczne niezbędne w opisie zjawisk
ﬁzykochemicznych

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

zagadnienia ﬁzyczne niezbędne do wyjaśnienia
zjawisk ﬁzykochemicznych

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

zasady rządzące procesami ﬁzykochemicznymi
niezbędnymi do zrozumienia mechanizmów zjawisk
i procesów zachodzących w przyrodzie

CHE_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

nomenklaturę i terminologię chemiczną związaną
z kinetyką reakcji, elektrochemii i zjawisk
powierzchniowych

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

opis fenomenologiczny i molekularny procesów
ﬁzykochemicznych dotyczącą kinetyki chemicznej,
elektrochemii i zjawisk powierzchniowych

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

zagadnienia rozszerzone związane z kinetyką
chemiczną, elektrochemią i zjawiskami
powierzchniowymi

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

obszary życia społeczno-gospodarczego, w których
możliwym jest wykorzystanie osiągnięć nauk
chemicznych

CHE_K1_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać metody matematyczne do opisu zjawisk
ﬁzykochemicznych

CHE_K1_U01

zaliczenie

U2

poddać krytycznej analizie wiarygodność procedur
ﬁzykochemicznych

CHE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

stosować rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
ﬁzycznej

CHE_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

w sposób rzetelny ocenić jakość pozyskanych
informacji

CHE_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

rozwiązywać złożone problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym w zakresie chemii ﬁzycznej;
planować i wykonywać badania oraz odpowiednio
analizować ich wyniki

CHE_K1_U09

zaliczenie

U6

wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu
problemów o charakterze interdyscyplinarnym.

CHE_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U8

podnosić swoje kompetencje zawodowe i osobiste
(uczenie się) przez całe życie

CHE_K1_U16

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem przyszłego zawodu

CHE_K1_K01

egzamin pisemny

K2

adaptacji do nowych sytuacji i myślenia
przedsiębiorczego

CHE_K1_K04

egzamin pisemny

K3

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne
przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i informacji, poszukiwania opinii ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

16

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

16

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

107 / 247

Kinetyka chemiczna i kataliza: podstawowe równania kinetyczne, rząd reakcjimetody wyznaczania, kinetyka reakcji złożonych, mechanizm reakcji
elementarnych, równanie Arrheniusa, teoria zderzeń aktywnych,teoria stanu
przejściowego, kataliza homogeniczna , kataliza enzymatyczna' autokataliza,
kataliza heterogeniczna, kataliza kwasowo-zasadowa. Siły międzycząsteczkowe:
oddziaływania między jonami, oddziaływania van der Waalsa, kompleksy EDA,
wiązania wodorowe, ciecze, struktura cieczy, napięcie powierzchniowe i metody
jego pomiaru, napięcie międzyfazowe, kohezja i adhezja,zwilżanie powierzchni
ciała stałego, lepkość cieczy, metody pomiarowe, przepływ laminarny i
turbulentny. Elektrochemia: przewodnictwo elektrolitów, pomiar, zależność od
stężenia, prawo niezależnej wędrówki jonów, ruchliwość jonów, liczby
przenoszenia - metody ich wyznaczania, zastosowanie pomiarów przewodnictwa,
aktywność i współczynnik jonów, średnia aktywność elektrolitu, teoria mocnych
elektrolitów, graniczne prawo Debaye'a- Huckela i jego uogólnienie, teoria
przewodnictwa Debye'a-Huckela-Onsagera, efekt relaksacyjny i elektroforetyczny,
elektrody, klasyﬁkacja, potencjał elektrody, potencjał dyfuzyjny i membranowy,
elektrody jonoselektywne, kinetyka reakcji elektrodowych: szybkość procesów
elektrodowych, gęstość prądu wymiany, potencjał równowagowy elektrody,
nadnapięcie i jego rodzaje, nadnapięcie aktywacyjne, równanie Tafela,
nadnapięcie stężeniowe, polarograﬁa, nadnapięcie wydzielania wodoru,
potencjały mieszane, korozja i pasywacja metali. Ogniwa elektrochemiczne: typy
ogniw -galwaniczne, tworzenia, typu Daniela, stężeniowe, siła elektromotoryczna
ogniwa, pomiar , zależność od temperatury i ciśnienia. Podwójna warstwa
elektryczna - budowa, metody badania- efekt elektrokapilarny. Fizykochemia
zjawisk powierzchniowych: adsorpcja na granicy faz ciecz-gaz, ciało stałe-gaz,
ciało stałe-ciecz, adsorpcja ﬁzyczna i chemiczna, izoterma adsorpcji Langmuira,
izoterma BET. Zjawiska powierzchniowe w roztworach: napięcie powierzchniowe
roztworów- równanie Szyszkowskiego, równanie adsorpcji Gibasa, adsorpcja z
roztworów, substancje powierzchniowo-czynne, chromatograﬁa, ﬂotacja. Struktura
warstw powierzchniowych: warstwy Langmuira-Blodgett, procesy agregacji w
układach wielofazowych. Fizykochemia układów zdyspergowanych: klasyﬁkacja
układów dyspersyjnych , metody otrzymywania układów dyspersyjnych, trwałość
układów dyspersyjnych, potencjał elektrokinetyczny , własności molekularnokinetyczne i optyczne układów koloidalnych, zjawiska elektrokinetyczne.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, K1, K2,
K3, K4

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

ćwiczenia

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
i seminarium. Do zaliczenia egzaminu potrzebne jest uzyskanie min. 60%
punktów.

zaliczenie

Odpowiedzi ustne w trakcie trwania zajęć i prace pisemne według
ustalonego harmonogramu w trakcie trwania semestru . Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny co najmniej
dostatecznej z prac pisemnych. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu
przez uwzględnienie odpowiedzi ustnych.

zaliczenie

Odpowiedzi ustne w trakcie trwania zajęć i prace pisemne według
ustalonego harmonogramu w trakcie trwania semestru . Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny co najmniej
dostatecznej z prac pisemnych. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu
przez uwzględnienie odpowiedzi ustnych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego roku studiów oraz pierwszego semestru drugiego roku studiów.

Sylabusy
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Podstawy chemii kwantowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698bdcc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami chemi kwantowej, w tym standardowymi
metodami obliczeniowymi chemii kwantowej, podstawowymi przybliżeniami na których te metody są oparte oraz
nabycie praktycznej umiejętności związanych z wykonywaniem obliczeń kwantowo-chemicznych i interpretacją
uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw mechaniki
kwantowej (geneza i postulaty mechaniki kwantowej;
proste układy modelowe: cząstka swobodna, cząstka
w pudle potencjału, bariera potencjału i tunelowanie;
rotator sztywny, atom wodoru) umożliwiającą
rozumienie zasadniczych różnic w opisie klasycznym
i kwantowym oraz rozumienie zjawisk i procesów
ﬁzycznych na poziomie mikroskopowym

CHE_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych przybliżeń
i metod obliczeniowych chemii kwantowej
(przybliżenie Borna-Oppenheimera, zasada wariacyjna
i metody wariacyjne; przybliżenie orbitalne, metoda
HF, SCF LCAO MO, podstawowe idee metod DFT) oraz
podstawowych zasad używania oprogramowania
do obliczeń kwantowochemicznych (typowe dane
i wyniki obliczeń kwantowochemicznych, bazy
funkcyjne w obliczeniach ab initio, praktyczne aspekty
optymalizacji geometrii, opisu struktury elektronowej
i reaktywności układów molekularnych)

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

dysponuje podstawową wiedzą pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w zastosowaniu do podstaw mechaniki kwantowej
i podstaw chemii kwantowej

CHE_K1_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej pozwalającą na posługiwanie się
podstawową terminologią stosowaną w chemii
kwantowej

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W5

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej pozwalającą na wykorzystane
podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu
właściwości, struktury i reaktywności układów
chemicznych

CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W6

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej pozwalajaca na interpretację
i dokonywanie opisu procesów i właściwości
ﬁzykochemicznych na poziomie molekularnym

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W7

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej pozwalającą na stosowanie podstawowych
technik i narzędzi badawczych właściwych dla chemii
kwantowej

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ na poziomie podstawowym poslugiwać się
metodami matematycznymi w mechanice kwantowej
i chemii kwantowej; posiada umiejętność
matematycznego opisu oraz zdolność abstrakcyjnego
rozumienia podstaw chemii kwantowej; potraﬁ
właściwie interpretować postulaty mechaniki
kwantowej i wyciągać z nich wnioski pozwalające
na ich zastosowanie w opisie prostych układow
modelowych; potraﬁ interpretować rozwiązania
równania Schrodingera dla prostych ukladow
modelowych oraz porównać opis klasyczny
i kwantowy; potraﬁ omowić sens ﬁzyczny i głowne
idee podstawowych przybliżeń leżących u podstaw
metod obliczeniowych chemii kwantowej

111 / 247

U2

potraﬁ odnieść nabytą wiedzę z zakresu podstaw
mechaniki kwantowej i chemii kwantowej
do opanowanej wiedzy z zakresu ﬁzyki, podstaw
chemii ﬁzycznej, chemii nieorganicznej i organicznej

CHE_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych w kontekście zmian podstawowych teorii
ﬁzycznych wraz z rozwojem nauki, a także zmian
metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz
wykorzystywanego oprogramowania, związanych
z szybkim rozwojem informatyki i szybkim wzrostem
mocy obliczeniowych komputerów

CHE_K1_U16

egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań, m.in.
o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek
logiczny przedstawianych rozwiązań zadań
i problemów oraz przedstawianego formalizmu
i rozważań teoretycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

33

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Postulaty mechaniki kwantowej; układy modelowe: cząstka w pudle, oscylator
harmoniczny, rotator sztywny; atom wodoru i kation H2+; przybliżone metody
rozwiązywania równania Schrödingera: metoda wariacyjna; przybliżenie BornaOppenheimera, metoda LCAO MO, elementy teorii grup, przybliżenie
jednoelektronowe, metoda Hartree-Focka i jej analityczne sformułowanie, źródła
błędów metody HF, struktura elektronowa atomów wieloelektronowych i molekuł
dwuatomowych; orbitale atomowe, molekularne, orbitale kanoniczne,
zlokalizowane, naturalne, hybrydyzacja, potencjał jonizacji, twierdzenie
W1, W2, W3, W4, W5,
Koopmansa, bazy funkcyjne w metodach ab initio, metody półempiryczne, energia
W6, W7, U1, U2, U3, K1
korelacji metody post-HF i DFT – podstawowe idee, dokładność obliczeń
kwantowo-chemicznych, optymalizacja geometrii, hiperpowierzchnia energii
potencjalnej, punkty stacjonarne, reakcje chemiczne: termodynamika (energia
oddziaływania) i kinetyka (energia aktywacji), kryteria reaktywności chemicznej:
potencjał elektrostatyczny, analizy populacyjne, indeksy rzędów wiązań , teoria
orbitali granicznych, elektroujemność, twardość, funkcja Fuku’ego, reguły
Woodwarda-Hoﬀmanna, kanoniczny zespół statystyczny i jego wykorzystanie do
obliczania funkcji termodynamicznych.

1.

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

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
egzamin ustny

egzamin pisemny (waga 90%) + egzamin ustny (waga 10%); do
egzaminu pisemnego (test wyboru) dopuszczone są osoby, które
uzyskały zaliczenie z konwersatorium; egzamin ustny mogą zdawać
osoby, które zaliczyły egzamin pisemny na ocenę dobry lub wyższą,
a także osoby, które uzyskały z konwersatorium ocenę dobry lub
wyższą. w terminie "zerowym" egzamin ma formę wyłącznie
egzaminu ustnego

zaliczenie

zaliczenie kolokwiów i/lub kolokwium zaliczeniowego; zajęcia
konwersatoryjne prowadzone są przez pracowników i doktorantów
Zakładu Chemii Teoretycznej oraz Zakładu Metod Obliczeniowych
Chemii; zajęcia konwersatoryjne zaliczane są przez osobę
prowadzącą konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
matematyka, ﬁzyka

Sylabusy
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Podstawy chemii kwantowej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698c23e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej umiejętności związanych z wykonywaniem obliczeń kwantowochemicznych i interpretacją uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ zastosować w praktyce metody obliczeniowych
chemii kwantowej (HF i DFT) do optymalizacji
geometrii i analizy konformacyjnej prostych molekuł,
analizy i wizualizacji orbitali molekulanych, opisu
struktury elektronowej, tworzenia diagramów orbitali
molekularnych oraz opisu wiązania chemicznego.

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań, m.in.
o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek
CHE_K1_K02
logiczny przedstawianych w sprawozdaniach z ćwiczeń
rozwiązań zadań laboratoryjnych (obliczeniowych)

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady obsługi oprogramowania kwantowo-chemicznego; dane do
obliczeń kwantowo-chemicznych; specyﬁkacja geometrii układu molekularnego,
bazy funkcyjne;. metody ab initio i półempiryczne. Przybliżenie BornaOppenheimera; powierzchnia energii potencjalnej (cząsteczki dwuatomowe,
konformery cząsteczki etanu); punkty stacjonarne, praktyczne aspekty
optymalizacji geometrii układów molekularnych;. Diagramy orbitalne cząsteczek
dwuatomowych. Orbitale molekularne, gęstość elektronowa, sposoby wizualizacji.
Wiązanie chemiczne; mapy różnicowe gęstości elektronowej; orbitale HF i orbitale
zlokalizowane; Analizy populacyjne i indeksy rzędów wiązań, momenty dipolowe,
potencjały jonizacji, elektroujemność i twardość; Analiza wibracyjna; drgania
normalne. Reaktywność chemiczna: molekularny potencjał elektrostatyczny,
orbitale graniczne, funckcje Fukuiego. Termodynamika i kinetyka reakcji
chemicznych (reakcja wymiany w układzie trójatomowym). Optymalizacja stanów
przejściowych; ścieżki reakcji.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie wykonania ćwiczeń i przedstawienia poprawnych
sprawozdań
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Ochrona własności intelektualnej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698c7a93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

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
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie słuchaczy w zasady ochrony dóbr niematerialnych wynikające z prawa krajowego oraz
porozumień międzynarodowych.

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawami własności przemysłowej
- patentami, wzorami użytkowymi i przemysłowymi, znakami towarowymi.

C3

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, aktami prawnymi, rejestrami i bazami danych umożliwiającymi
wyszukiwania informacji dotyczących praw własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K1_W13,
CHE_K1_W14,
CHE_K1_W15

zaliczenie pisemne

CHE_K1_U08

zaliczenie pisemne

CHE_K1_K01,
CHE_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w szczególności praw
autorskich i praw własności przemysłowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

I. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej - pojęcia własności
intelektualnej i dóbr niematerialnych, typologia praw własności intelektualnej,
sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie praw
własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność rzeczników patentowych
oraz instytucji z zakresu własności intelektualnej

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

II. Prawo autorskie i prawa pokrewne
1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. zasady ochrony
prawnoautorskiej wyników badań naukowych, odkryć naukowych, prac
studenckich (zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników,
skryptów;
2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, utwory stworzone przez
studentów; utwory pracownicze);
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich (ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki plagiatu)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji np. cytat, dozwolony użytek osobisty)

W1, K1

3.

III. Prawo własności przemysłowej 1) prawo patentowe (przedmiot ochrony,
przesłanki
zdolności patentowej, wyłączenia z zakresu patentowania, treść patentu,
procedura
uzyskiwania patentów, rola rzeczników patentowych, przykładowe kategorie
wynalazków); 2) wzory użytkowe (przedmiot ochrony, treść prawa, zasady
uzyskiwania ochrony) – informacje podstawowe; 3) wzory przemysłowe
(przedmiot
ochrony, treść prawa, zasady ochrony zarejestrowanych i zarejestrowanych
wzorów
przemysłowych) – informacje podstawowe; 4) prawo znaków towarowych
(przedmiot
ochrony, treść prawa ochronnego, krajowe i międzynarodowe procedury
uzyskiwania
ochrony); 5) chronione oznaczenia geograﬁczne – informacje podstawowe; 6)
konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej

C2

rozwijanie umiejętności samodzielnego działania praktykanta

C3

poznanie standardów specyﬁki pracy w danym środowisku zawodowym

C4

zdobycie doświadczeń pomocnych przy wyborze drogi zawodowej

C5

zapoznanie się z proﬁlem działania instytucji przyjmującej praktykanta

C6

zebranie doświadczeń i materiałów pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej

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

[CHE_K1_W15] Absolwent zna i rozumie związki
między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju [CHE_K1_W16] Absolwent
zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych

CHE_K1_W15,
CHE_K1_W16

zaliczenie pisemne

CHE_K1_U11,
CHE_K1_U17

zaliczenie pisemne

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

[CHE_K1_U11] Absolwent potraﬁ odnieść zdobytą
wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz
pracować w zespołach interdyscyplinarnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cHE_K1_K02] Absolwent jest gotów do dbania o jakość
i staranność wykonywanych zadań, podejmowania
odpowiedzialności za ich skutki [CHE_K1_K05]
Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji
w oparciu o racjonalne przesłanki; krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania opini
ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości

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

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyka zawodowa obowiązkowa dla studentów II roku studiów I stopnia.
Minimum 3 tygodnie w czasie wolnym. Najlepiej w trakcie wakacji letnich.
Zaliczenie do końca września przed rozpoczęciem trzeciego roku. Więcej
informacji na stronie Wydziału Chemii.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

(1) Przedstawienie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyki
dokumentu "Potwierdzenie odbycia praktyki". (2) Przedstawienie
zaliczenie pisemne
wypełnionego dokumentu "Ocena efektów uczenia się", podpisanego
przez praktykanta i opiekuna praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyki są obowiązkowe. Brak dodatkowych wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Inorganic chemistry II - discussion class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.61f8fc0e61e07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, zajęcia wyrównawcze: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nomenklaturą oraz typami izomerii związków koordynacyjnych.

C2

Zapoznanie studentów z metodami wyznaczania symetrii cząsteczek oraz wynikającymi z symetrii
właściwościami.

C3

Uświadomienie studentom konsekwencji budowy elektronowej związków kompleksowych dla ich właściwości
ﬁzycznych i chemicznych.

C4

Zapoznanie studentów termodynamicznymi i kinetycznymi aspektami reaktywności związków kompleksowych.

C5

Zapoznanie studentów z opisem przejść elektronowych w związkach kompleksowych iw ujęciu termów
atomowych.

C6

Zapoznanie studentów z pojęciem hapcyjności liganda oraz regułą konﬁguracji gazu szlachetnego w związkach
organometalicznych.

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

student zna i rozumie terminologię i nomenklaturę
chemiczną oraz typy izomerii związków
koordynacyjnych.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

metody określania symetrii cząsteczek, pojęcie
elementu, operacji i grupy symetrii.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

opis struktury elektronowej związków koordynacyjnych
CHE_K1_W06
oraz konsekwencje energii stabilizacji w polu ligandów.

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

pojęcie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

reaktywność związków kompleksowych.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

pojęcie termu atomowego i jego zastosowanie
do opisu przejść elektronowych.

CHE_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać związek kompleksowy oraz określić możliwość
występowania izomerii.

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

określić symetrię, chiralność i polarność cząsteczek.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

opisać ilościowo równowagi w roztworach związków
kompleksowych.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

opisać ilościowo kinetykę reakcji substytucji oraz
reakcji redoks związków kompleksowych.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5

obliczyć energię stabilizacji polu ligandów oraz
moment magnetyczny dla oktaedrycznych
i teraedrycznych kompleksów metali bloku d.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6

wyznaczyć term stanu podstawowego dla jonów
metali bloku d i f.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wykorzystania źródeł wiedzy w celu
rozwiązania problemów z zakresu chemii
koordynacyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

zajęcia wyrównawcze

15

Sylabusy
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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.

Nomenklatura i izomeria związków koordynacyjnych.

W1, U1, K1

2.

Symetria cząsteczek.

W2, U2

3.

Teoria pola krystalicznego oraz teoria pola ligandów.

W3, W6, U5, U6, K1

4.

Termodynamika i kinetyka reakcji związków kompleksowych.

W4, W5, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, pozytywny wynik kolokwiów pisemnych,
aktywność na zajęciach

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

obecność na zajęciach, wykonanie zadań

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna II - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.180.61f8fdd3a6caa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, zajęcia wyrównawcze: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię i nomenklaturę chemiczną oraz typy
izomerii związków koordynacyjnych.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

metody określania symetrii cząsteczek, pojęcie
elementu, operacji i grupy symetrii.

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

opis struktury elektronowej związków koordynacyjnych
CHE_K1_W06
oraz konsekwencje energii stabilizacji w polu ligandów.

zaliczenie na ocenę

W4

pojęcie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksu.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W5

reaktywność związków kompleksowych.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W6

pojęcie termu atomowego.

CHE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać związek kompleksowy oraz określić możliwość
występowania izomerii.

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

określić symetrię, chiralność i polarność cząsteczek.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

opisać ilościowo równowagi w roztworach związków
kompleksowych.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U4

opisać ilościowo kinetykę reakcji substytucji oraz
reakcji redoks związków kompleksowych.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U5

obliczyć energię stabilizacji polu ligandów oraz
moment magnetyczny dla oktaedrycznych
i teraedrycznych kompleksów metali bloku d.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U6

wyznaczyć term stanu podstawowego dla jonów
metali bloku d i f.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wykorzystania źródeł wiedzy w celu
rozwiązania problemów z zakresu chemii
koordynacyjnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

zajęcia wyrównawcze

15

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.

Nomenklatura i izomeria związków koordynacyjnych

W1, U1, K1

2.

Symetria cząsteczek.

W2, U2

3.

Teoria pola krystalicznego oraz teoria pola ligandów.

W3, W6, U5, U6, K1

4.

Termodynamika i kinetyka reakcji związków kompleksowych.

W4, W5, U3, U4, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, pozytywny wynik kolokwiów pisemnych,
aktywność na zajęciach

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

obecność na zajęciach, wykonanie zadań

Sylabusy
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Analiza chemiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia analityczna i stosowana

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChAnaStosS.1100.5ca75699427a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, seminarium: 15

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

terminologię chemii analitycznej - zwłaszcza
w odniesieniu do metod analizy chemicznej,
pobierania i przygotowywaniem próbek, kalibracji
analitycznej, interpretacji wyników pomiarowych
i oceny wyników oznaczeń. Student zna i rozumie
zasady poprawnego pobierania próbek, Student zna
i rozumie metody przygotowywana próbek do analizy,
Student zna i rozumie podstawowe metody kalibracji
analitycznej i umie ocenić ich efektywność oraz wpływ
wybranych czynników na kalibrację, Student zna
główne elementy oceny wyników oznaczeń. Student
zna i rozumie główne aspekty procedury analitycznej,
korzystając z poszerzonej wiedzy z zakresu chemii
analitycznej. Student zna i rozumie podstawy
teoretyczne, budowę odpowiedniej aparatury
w odniesieniu do metod spektrometrii atomowej,
spektrofotometrii w obszarze UV/Vis, chromatograﬁi,
wybranych technik elektrochemicznych oraz technik
analizy przepływowej. Student umie ocenić wpływ
czynników wpływających na sygnał analityczny
(optymalizacja oznaczeń i efekty interferencyjne)
w tych metodach i technikach. Student zna i rozumie
podstawy kilku technik analiz sądowych stosowanych
do badania wybranych materiałów.

CHE_K1_W10,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U05,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przedyskutować teoretyczne i praktyczne aspekty
pobierania i przygotowywania próbek oraz ich
analizowania z zastosowaniem metod
spektrofotometrii, spektrometrii atomowej,
chromatograﬁi, technik elektrochemicznych i technik
przepływowych. Student potraﬁ wybrać odpowiednią
metodę analizy pod kątem oznaczania wybranych
analitów. Student potraﬁ korzystać z norm i innej
literatury fachowej w celu poznania metod i oceny ich
efektywności. Student potraﬁ dokonać analizy danych
pomiarowych z wykorzystaniem oprogramowania
użytkowego. Student potraﬁ ocenić wyniki oznaczeń
własnych na tle zarządzeń o dopuszczalnych
wartościach danych parametrów. Student potraﬁ
przygotować prezentację na temat zadanego
zagadnienia z zakresu chemii analitycznej. Student
potraﬁ uczyć się samodzielnie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podnoszenia kompetencji zawodowych. Student jest
gotów do samodzielnego opracowania danego
zagadnienia biorąc w pełni odpowiedzialność
CHE_K1_K02,
za weryﬁkację poprawności prezentowanych treści.
CHE_K1_K05
Student jest gotów do oceny zasad dobrej praktyki
laboratoryjnej i stosowania ich w życiu zawodowym, co
przekłada się na podnoszenie poziomu społecznego.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
45
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seminarium

15

przygotowanie do zajęć

9

przygotowanie do egzaminu

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

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.

Poszerzona prezentacja (w stosunku do kursu Chemii analitycznej) zagadnień
związanych z pobieraniem i przygotowywaniem próbek do analizy, kalibracją
analityczną, wykonaniem pomiarów, interpretacja wyników pomiarowych i
walidacją procedury analitycznej, w tym oceną poprawności wyników. Omówienie
podstaw teoretycznych, budowy aparatury i czynników wpływających na sygnał
analityczny (optymalizacja oznaczeń i efekty interferencyjne w technikach
W1, U1, K1
spektrometrii atomowej, spektrofotometrii, chromatograﬁi i wybranych technikach
elektrochemicznych). Seminarium: Prezentacje multimedialne w zblokowanych
godzinowo jednostkach, dotyczące następujących zagadnień: pobieranie i
przygotowanie próbek, techniki spektrometrii atomowej, techniki oparte o rozdział
składników próbki, techniki analizy przepływowej, techniki elektrochemiczne oraz
wybrane techniki analiz sądowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin
pisemny / ustny

Ponad 60 % poprawnych odpowiedzi w teście z egzaminu.
Ocena z kursu wpisywana na zakończenie zajęć (semestr
5): 70% oceny z egzaminu z wykładu + 30% oceny z
seminarium.

seminarium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Uzyskanie łącznie ponad 60% maksymalnej liczby
punktów z 2 pisemnych sprawdzianów (pytania opisowe i
zadania) plus punkty z aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotów: Chemia analityczna WCh-Cl-O 105-07, Chemia ﬁzyczna WCh-CL-O 202A-08, WCh-CL-O 202B-08,
Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych WCh-Cl-O 107-07

Sylabusy
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Zaawansowana chemia organiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChOrgBioS.1100.5ca75699b11e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień tego przedmiotu, poznanie nowych technik
laboratoryjnych, nowej aparatury analitycznej oraz utrwalenie nabytych wcześniej umiejętności. Studenci
wykonują szereg zaawansowanych syntez, potwierdzają struktury uzyskanych połączeń metodami
spektroskopowymi oraz prezentują wyniki wybranych eksperymentów pozostałym członkom grupy.

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

cH1_W05.1: 1. Poprawnie opisuje i przedstawia
mechanizmy reakcji wybranych metod syntezy
związków organicznych: syntezy aldehydów i ketonów
oraz potraﬁ przedstawić zakres zastosowań tych
reakcji.

CHE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

W2

potraﬁ sformułować zarówno idee tzw. zielonej chemii
jak i jej zastosowania w syntezie organicznej.

CHE_K1_W15

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

W3

cH1_W05.3: Potraﬁ wyjaśnić stereochemiczne aspekty
reakcji karbonylowych związków organicznych.

CHE_K1_W07

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

W4

cH1_W05.4: Potraﬁ rozpoznać i ogólnie
scharakteryzować występujące w przyrodzie
podstawowe alkaloidy, terpeny, terpenoidy, glikozydy
i steroidy.

CHE_K1_W04

zaliczenie pisemne

W5

cH1_W05.6: Potraﬁ wskazać właściwe metody
ﬁzykochemiczne, potrzebne do potwierdzenia struktur
syntetyzowanych lub izolowanych z produktów
naturalnych związków organicznych.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W03,
CHE_K1_W10

zaliczenie pisemne

W6

cH1_W07: Poprawnie ocenia zagrożenia związane
z pracą z substancjami kriogenicznymi, substancjami
wysoce reaktywnymi (metalicznym sodem,
halogenkami kwasowymi) oraz aparaturą próżniową.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W12

zaliczenie pisemne

U1

cH1_U03: Potraﬁ dokonać obróbki widm
magnetycznego rezonansu jądrowego i widm IR
z użyciem programów komputerowych.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03,
CHE_K1_U05

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U2

poprawnie przeprowadza proste syntezy związków
organicznych z użyciem reagentów wrażliwych
na wilgoć.

CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U3

potraﬁ rozdzielić mieszaninę związków za pomocą
chromatograﬁi kolumnowej.

CHE_K1_U05

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U4

potraﬁ przeprowadzić proces ekstrakcji w aparacie
Soxhleta.

CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U15,
CHE_K1_U18

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U5

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
wykonuje pod nadzorem destylację próżniową ciekłych CHE_K1_U03,
produktów organicznych.
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U18

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U6

cH1_U06: Potraﬁ zaplanować kilkuetapowe syntezy
organiczne z użyciem związków karbonylowych

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U09

zaliczenie pisemne

U7

cH1_U07: Potraﬁ dokonać analizy ryzyka planowanego
eksperymentu z udziałem niebezpiecznych substancji
chemicznych.

CHE_K1_U07,
CHE_K1_U08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U8

U9

cH1_U08: Potraﬁ wyszukiwać informacje o syntezie
i właściwościach związków organicznych
w elektronicznych bazach danych (Reaxys) oraz
w publikacjach naukowych.

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U14

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

cH1_U10: Prezentuje wyniki wykonanego przez siebie,
wybranego eksperymentu w formie krótkiego referatu.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03,
CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U11,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U14,
CHE_K1_U15

wyniki badań,
prezentacja

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05,
CHE_K1_K06

zaliczenie pisemne,
wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cH1_K02: Potraﬁ pracować w grupie, przygotowując
wykonanie złożonego, kilkuetapowego eksperymentu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

75

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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.

Studenci uczą się nowych technik (chromatograﬁa kolumnowa z doborem
warunków, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, praca w skali półmikro,
praca w skomplikowanych zestawach laboratoryjnych, praca w warunkach
bezwodnych), poznają nową aparaturę analityczną oraz utrwalają nabyte
wcześniej umiejętności. Studenci wykonują ćwiczenia obejmujące zarówno
syntezy wieloetapowe, reakcje tandemowe jak i syntezy biegnące z udziałem
enzymów. Wyniki niektórych eksperymentów (np. chemiluminescencja, efekty
solwatochromowe) są prezentowane pozostałym członkom grupy. Wybrane
ćwiczenia połączone są z praktycznym wykorzystaniem metod spektroskopowych
do ustalenia struktury produktu. Niektóre ćwiczenia wymagają adaptacji przez
studenta ogólnych przepisów do konkretnych eksperymentów, jak również
korzystania z baz danych oraz z literatury naukowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

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

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zrealizowanie co najmniej 4 z 5 ćwiczeń, zdanie kolokwiów
wstępnych do ćwiczeń, ogólnego kolokwium BHP, wykonanie
prezentacji z wybranego ćwiczenia lub tematyki powiązanej z
tym ćwiczeniem, zaliczenie kolokwium końcowego
dotyczącego wszystkich zagadnień związanych z
wykonywanymi ćwiczeniami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemia organiczna II (WCh-CL-O206-12) lub ekwiwalentny oraz zaliczony kurs Chemia organiczna laboratorium (WCh-CL-O206L-12).

Sylabusy
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Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1100.5ca75699ea12b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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 metodami rozwiązywania zaawansowanych problemów ﬁzykochemicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem: zastosowania metod termodynamiki statystycznej do rozwiązywania
problemów związanych z wyjaśnieniem zjawiska wzajemnej całkowitej mieszalności cieczy o ograniczonej
wzajemnej mieszalności; teorii dyfuzji; kinetyki katalizy heterogenicznej reakcji chemicznych w idealnych
warstwach adsorpcyjnych; nowoczesnych metod badania kinetyki reakcji; nowych teorii elektrolitów mocnych;
wykorzystaniem metod spektroskopowych w badaniach ﬁzykochemicznych. Duży nacisk będzie położony
na praktycznych aspektach procesów, które są badane przy pomocy tych metod (konwersja i przechowywanie
energii).

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

zagadnienia z zakresu matematyki pozwalające
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w chemii w rozwiązywaniu problemów związanych z:
kinetyką chemiczną; zagadnieniami termodynamiki
statystycznej

CHE_K1_W01

egzamin pisemny

W2

zagadnienia z zakresu ﬁzyki umożliwiające rozumienie
zjawisk i procesów ﬁzycznych w przyrodzie oraz
wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu
codziennym

CHE_K1_W02

egzamin pisemny

W3

zagadnienia z zakresu podstaw metod obliczeniowych
w tym metod chemii kwantowej oraz oprogramowania
użytkowego pozwalające na ich stosowanie
w rozwiązywaniu złożonych problemów chemii
ﬁzycznej i ich zastosowaniu w życiu codziennym
i zawodowym

CHE_K1_W03

egzamin pisemny

W4

wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych
umożliwiające dokonywanie opisu i interpretacji
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
ożywionej

CHE_K1_W04

egzamin pisemny

W5

zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii
pozwalające na: posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną; charakteryzowanie stanów
materii przy użyciu opisu fenomenologicznego
CHE_K1_W05,
i kwantowego; charakteryzowanie podstawowych
CHE_K1_W06,
typów reakcji chemicznych o mechanizmach prostych
CHE_K1_W09
i złożonych w aspekcie termodynamicznym
i kinetycznym; opis zjawiska dyfuzji za pomocą równań
Ficka; opis kwantowomechaniczny oddziaływania
promieniowania elektromagnetycznego z materią

egzamin pisemny

W6

zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla chemii ﬁzycznej,
a w szczególności stosowania podstawowych technik
badań strukturalnych, w tym różnych metod
spektroskopowych

CHE_K1_W10

egzamin pisemny

W7

na poziomie rozszerzonym zagadnienia w zakresie
chemii ﬁzycznej i spektroskopii molekularnej

CHE_K1_W11

egzamin pisemny

W8

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami
oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak
również podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym

CHE_K1_W12

egzamin pisemny

W9

podstawowe zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną; zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz korzystania
z zasobów informacji patentowej

CHE_K1_W13,
CHE_K1_W14

egzamin pisemny

W10

związki między osiągnięciami chemii i nauk
pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju

CHE_K1_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Posługiwać się metodami matematycznymi w chemii,
posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk
i procesów ﬁzycznych i chemicznych oraz zdolność
abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu ﬁzyki
i chemii

CHE_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości
ﬁzykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną
oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń

CHE_K1_U02

egzamin pisemny

U3

Stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie
użytkowe w szczególności kwantowomechaniczne
w życiu codziennym i zawodowym

CHE_K1_U03

egzamin pisemny

U4

Syntezować, oczyszczać, analizować skład i określać
struktury związków chemicznych z zastosowaniem
metod klasycznych i instrumentalnych; stosować
rozszerzone umiejętności w zakresie chemii ﬁzycznej

CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06

egzamin pisemny

U5

Stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej;
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosować zasady
BHP w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka

CHE_K1_U07

egzamin pisemny

U6

Korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz potraﬁ dokonać
podstawowej oceny rzetelności pozyskanych
informacji

CHE_K1_U08

egzamin pisemny

U7

Rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym; planować i wykonywać
badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz
odpowiednio analizować ich wyniki; przedstawić wyniki
badań własnych w postaci referatu/prezentacji
CHE_K1_U09,
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
CHE_K1_U10,
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
CHE_K1_U14
podobnych badań. Potraﬁ przygotować typowe prace
pisemne w języku polskim i języku angielskim
dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł

egzamin pisemny

U8

Odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
CHE_K1_U11,
interdyscyplinarnych; w sposób popularny przedstawić
CHE_K1_U12
aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami

egzamin pisemny

U9

Podnosić swoje kompetencje zawodowe jak i osobiste
i uczyć się samodzielnie przez całe życie

CHE_K1_U13,
CHE_K1_U16

egzamin pisemny

U10

Wykorzystać umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku chemia, zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

CHE_K1_U15

egzamin pisemny

U11

Współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role; odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania

CHE_K1_U17,
CHE_K1_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu przy poszanowaniu jego
CHE_K1_K01
tradycji i zasad etycznych

egzamin pisemny

K2

Dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki;
przedstawiania i wyjaśniania społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K03

egzamin pisemny

K3

Adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy

CHE_K1_K04

egzamin pisemny

K4

Podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne
przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i informacji, poszukiwania opinii ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05

egzamin pisemny

K5

Realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

17

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.

Elementy termodynamiki statystycznej: równanie Boltzmanna; elementy teorii
kinetyczno-cząsteczkowej; funkcje termodynamiczne w ujęciu statystycznym i ich
związek z wielkościami używanymi w mechanice kwantowej. Funkcje
termodynamiczne – problemy ﬁzykochemiczne. Układy makroczasteczkowe.
Ciecze - statystyczne teorie roztworów nieelektrolitów, siatkowy model roztworu.
Dyfuzja - prawa dyfuzji, kinetyka reakcji kontrolowanych przez dyfuzję. Kinetyczne
efekty izotopowe. Reakcje rodnikowe - kinetyka reakcji łańcuchowych o
łańcuchach prostych i rozgałęzionych. Kataliza heterogeniczna - kinetyka reakcji w
idealnych warstwach adsorpcyjnych. Kwasy i zasady: kataliza kwasowo-zasadowa,
teoria Hammetta. Metody badań szybkich reakcji. Zjawiska elektrokinetyczne.
Molekularna teoria Debye’a-Hückla. Efekty solne. Prawo Lamberta-Beera. Teoria
ciała stałego. Lasery. Techniki fourierowskie.

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U10, U11, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z trzech do pięciu pytań otwartych. Każde
pytanie oceniane jest w skali 0 - 4 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemia Fizyczna I i Chemia Fizyczna II

Sylabusy
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Zaawansowana chemia nieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1100.5ca756997863d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnej chemii nieorganicznej. Celem seminarium jest kształcenie
umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów chemii nieorganicznej.

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 umie wyjaśnić przebieg najważniejszych
procesów ﬁzycznych dotyczących związków
nieorganicznych w roztworach. Student zna i potraﬁ
scharakteryzować główne typy i mechanizmy reakcji
związków nieorganicznych. Potraﬁ skorelować
struktury związków nieorganicznych z ich
właściwościami. Dysponuje wiedzą w zakresie chemii
związków koordynacyjnych.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W03,
CHE_K1_W05,
CHE_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13

esej, prezentacja

CHE_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać opisu wybranych procesów ﬁzycznych
i chemicznych zachodzących z udziałem związków
nieorganicznych. Student potraﬁ przygotować referat
na zadany temat z zakresu zaawansowanej chemii
nieorganicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnienia konieczności podnoszenia kompetencji
i uczenia się przez całe życie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaawansowana chemia nieorganiczna w roztworach – od prostych związków
nieorganicznych i koordynacyjnych do struktur supramolekularnych i
nanoukładów. Spektroskopia elektronowa, magnetyzm, elektrochemia.
Termodynamika, kinetyka, mechanizmy reakcji. Fotoﬁzyka i fotochemia. Związki
metali w katalizie. Aktywacja małych cząstek nieorganicznych. Elementy bio- i
nanochemii nieorganicznej. Zastosowania i perspektywy.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie na ocenę (60% oceny końcowej)

seminarium

zaliczenie pisemne, prezentacja

zaliczenie na ocenę (40% oceny końcowej)

Sylabusy

143 / 247

Biochemia i biologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1100.5ca75698dedf9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie biochemii i biologii jako samodzielnych dyscypliny nauk przyrodniczych, oraz ich przedmiotu,
zakresu i metodologii badawczej. Uzyskanie podstaw wiedzy o różnorodności składników chemicznych żywych
komórek, poznanie i omówienie najważniejszych klas tych związków (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy
i kwasy nukleinowe, lipidy), oraz podstaw do zrozumienia procesów biologicznych i biochemicznych,
zachodzących na poziomie tkanek, narządów i organizmów.

C2

Zapoznanie studentów z przedmiotem badań biochemii i biologii, strukturą i właściwościami związków
chemicznych biologicznie czynnych (białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszczowce i barwniki pirolowe),
przebiegiem procesów i szlaków biochemicznych, poznanie podstaw molekularnych procesów energetycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem procesu autotroﬁi i heterotroﬁi, sposobami kodowania i realizacji informacji
genetycznej. Przedstawienie wiedzy biologicznej niezbędnej dla prawidłowej interpretacji procesów
biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności dla
celów badań biochemicznych; dając zrozumienie istoty procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej.

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:
student rozpoznaje biochemię i biologię jako
samodzielne dyscypliny nauk przyrodniczych, potraﬁ
określić ich przedmiot, zakres i metodologię; ma
świadomość różnorodności składników chemicznych
żywych komórek, umie wyróżnić i rozpoznać
najważniejsze klasy tych związków (węglowodany,
peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe,
lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne
i właściwości chemiczne. Ma wiedzę biologiczną
niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów
biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się
modelowymi organizmami o różnym stopniu
złożoności dla celów badań biochemicznych; rozumie
podstawy procesów sygnalizacji wewnątrzi międzykomórkowej. Wiedza zdobyta na tym kursie
jest podstawą do zrozumienia procesów biologicznych
i biochemicznych, zachodzących na poziomie tkanek,
narządów oraz organizmów, o których student będzie
się dowiadywał na kolejnych etapach kształcenia.

CHE_K1_W04,
CHE_K1_W08

egzamin pisemny

U1

wykazuje umiejętność korzystania z zaawansowanej
literatury biochemicznej i biologicznej w języku
polskim oraz podstawowych tekstów biochemicznych
i biologicznych w języku angielskim, posługuje się
prawidłową terminologią biochemiczną; potraﬁ
precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu
zrozumienia zagadnień biochemicznych
i biologicznych

CHE_K1_U08,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U16

egzamin pisemny

U2

posługiwać się podstawowymi technikami biochemii
i wykorzystać proste procesy biologiczne w chemii
i technice

CHE_K1_U04

egzamin pisemny

K1

do ciągłego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy CHE_K1_K02

egzamin pisemny

K2

do przekazywania społeczeństwu obiektywnych
informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w biologii
i biochemii

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

CHE_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Biochemia: Wykład wprowadza pojęcia związane z aktywnością żywych
organizmów i procesami biochemicznymi. Omawia najważniejsze grupy związków:
-aminokwasy, białka, lipidy, oligosacharydy i kwasy nukleinowe, oraz procesy
pozyskiwania i transdukcji energii, reakcje enzymatyczne, odczyt i przekaz
informacji genetycznej. Biologia: Wprowadzenie do biologii komórki. Podstawy
molekularnej organizacji komórki, struktura, funkcja błony komórkowej i jej
wytworów; transport wewnątrzkomórkowy; przemiany energii w komórce;
cytoszkielet, struktura i funkcja jądra komórkowego, cykl komórkowy i podział
komórki, replikacja, naprawa i rekombinacja DNA, starzenie i śmierć komórki.

W1, U1, U2, K1, K2

Biologia: Wykład prezentuje poziomy organizacji życia: komórki, tkanki, narządy.
Organizmy jedno-, i wielokomórkowe. Cytologia: Wirusy, komórki prokariotyczne,
komórki eukariotyczne budowa i funkcje komórki roślinnej i zwierzęcej. Podstawy
molekularnej organizacji komórki, Błony biologiczne: struktura błony komórkowej i
jej wytworów (białka transportowe: kanały jonowe, przenośniki, pompy).
Cytoszkielet komórkowy i jego funkcjonowanie, transport organelli, ruch komórki.
Przedziałowa organizacja komórki eukariotycznej. Struktura i funkcja jądra
komórkowego: otoczka jądrowa, chromatyna, jąderko. Mitochondria i plastydy:
budowa, łańcuch przenoszenia elektronów. Energia i metabolizm: (Jak ATP
powstaje w komórce: szlaki wyzwalające energię. Fotosynteza: zdobywanie
energii)
2.

W1, U1, U2, K1, K2
Funkcje układu wakuolarnego. Regulacja cyklu komórkowego, replikacja, naprawa
i rekombinacja DNA. Chromosomy, mitoza, mejoza i cytokineza. DNA nośnik
informacji genetycznej (geny i rozwój, omówienie wybranych chorób
dziedzicznych). Mechanizmy komunikacji międzykomórkowej: (przekazywanie
sygnałów: receptory błonowe i cytoplazmatyczne). Szlaki sygnalizacji
wewnątrzkomórkowej. Przykłady specjalizacji komórek: komórka nerwowa:
(propagacja potencjału czynnościowego. Przewodzenie w obrębie neuronu.
Znaczenie obecności osłonki mielinowej); komórka mięśniowa (skurcz mięśnia
poprzecznie prążkowanego) Podstawy immunologii. Układ odpornościowy:
(wewnętrzna obrona) Molekularny mechanizm komórkowego zegara
biologicznego. Starzenie i śmierć komórki, apoptoza, nowotworzenie.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udzielenie w egzaminie pisemnym co najmniej 60% prawidłowych
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładach nie jest obowiązkowa
zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "chemia organiczna"

Sylabusy
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Wstrzykowa analiza przepływowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia analityczna i stosowana

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChAnaStosS.1100.5ca75699465b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu analizy przepływowej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów aplikacyjnych.

C2

Wskazanie na miejsce i znaczenie analizy przepływowej w chemii analitycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie miejsce, rolę i znaczenie analizy
przepływowej w chemii analitycznej.

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W15

egzamin pisemny
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W2

student zna podstawowe cechy analizy przepływowej
i możliwości jej zastosowania w laboratorium
analitycznym.

CHE_K1_W10,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U13

egzamin pisemny

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dostosować stacjonarne metody analityczne
do realizacji w trybie przepływowym i zastosować
skonstruowane układy przepływowe do osiągnięcia
odpowiednich celów analitycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia prac eksperymentalnych z zakresu
analizy przepływowej w laboratorium analitycznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza powstania metod przepływowych w analizie chemicznej, przegląd,
charakterystyka i porównanie metod przepływowych.

W1

2.

Budowa i zasada działania układów przepływowych. Podstawy teoretyczne analizy
przepływowej, podstawowe cechy i parametry analizy przepływowej (ze
szczególnym uwzględnieniem wstrzykowej analizy przepływowej). Sposoby
łączenia roztworów i wywoływania reakcji chemicznej w układach przepływowych.
Techniki rozcieńczania i zatężania roztworów oraz rozdzielania składników próbek
w analizie przepływowej.w analizie przepływowej. Procedury kalibracyjne w
analizie przepływowej. Sposoby realizacji analiz wieloskładnikowych i analiz
specjacyjnych. Zastosowanie metod chemometrycznych do opracowania danych
w analizie przepływowej.

W2, U1, K1

3.

Tendencje i perspektywy rozwoju analizy przepływowej.

W1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChOrgBioS.1100.5ca75699b5559.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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

Celem kursu jest zapoznanie sttudentów z zastosowaniem nowoczesnych metod spektroskopowymi do określania
struktury zwiazków organicznych.

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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po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien
prawidłowo interpretować widma UV, IR, MS oraz 1H,
13C, 19F NMR związków organicznych, w tym także
związków naturalnych i syntetycznych związków
biologicznie aktywnych.

CHE_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ: 1.
zaproponować strukturę i stereochemię prostych
związków organicznych po analizie ich widm; 2.
oceniać przydatność poszczególnych metod
spektroskopowych do rozwiązania konkretnych
problemów.

CHE_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

po pomyślnym ukończeniu kursu student potraﬁ
stosować znane rozwiązania w dziedzinie interpretacji
widm w nowych sytuacjach.

CHE_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien
umieć prezentować uzyskane wyniki interpretacji
widm w trakcie dyskusji.

CHE_K1_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien
umieć współpracować w grupie.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie zadań problemowych

3

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Spektroskopia UV/VIS: widma dienów, enonów i związków aromatycznych.
Spektroskopia w podczerwieni: pasma typowe dla grup funkcyjnych i fragmentów
strukturalnych, interpretacja widm. Spektrometria masowa: metody jonizacji i ich
wpływ na widma, HRMS, GC/MS, LC/MS. Magnetyczny rezonans jadrowy:
interpretacja widm ze skomplikowanymi układami spinowymi, stałe sprzężenia i
ich zastosowanie w określaniu struktury, zastosowanie NMR do zagadnień
stereochemicznych, NMR różnych jąder (1H, 13C, 19F, 31P), sprzężenia
heteronuklearne. Zakres i ograniczenia poszczególnych metod. Komplementarne
użycie wszystkich metod do określania struktury złożonych cząsteczek
organicznych.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Chemia Organiczna II (WCh-CL-O206-12), lub kursu równoważnego, obecność na zajeciach obowiązkowa

Sylabusy
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Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1100.5ca75699ee6d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki
pozwalające na posługiwanie się metodami
matematycznymi w chemii, elementy algebry
wektorowej (analiza faktorowa), równania różniczkowe
(teoria Debye-Hueckela).

CHE_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

zna i rozumie zagadnienia z zakresu ﬁzyki
umożliwiające rozumienie zjawisk i procesów
ﬁzycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw
przyrody w technice i życiu codziennym (zestawienie
ogniwa słonecznego, woltamperometria cykliczna,
chronoamperometria).

CHE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstaw metod
obliczeniowych, analizy wyników doświadczalnych
metodami numerycznymi (regresja liniowa).

CHE_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu
podstawowych działów chemii pozwalające
na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą
chemiczną w zakresie realizowanego kursu oraz
charakteryzowanie podstawowych typów reakcji
chemicznych i ich mechanizmów w aspekcie
kinetycznym.

CHE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W5

zna i rozumie metody określania podstawowych
właściwości oraz reaktywności związków
nieorganicznych i organicznych.

CHE_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W6

zna i rozumie metody określania relacji między
strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych.

CHE_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W7

dysponuje wiedzą w zakresie opisu molekularnego
i fenomenoloﬁcznego procesów ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W8

zna i rozumie zasady stosowania podstawowych
technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk
chemicznych, a w szczególności technik
elektrochemicznych i spektroskopowych.

CHE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W9

zna i rozumie na poziomie rozszerzonym zagadnienia
w zakresie wybranych działów chemii.

CHE_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W10

zna i rozumie zagadnienia z zakresu BHP,
a w szczególności zna zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W11

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W12

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności prawa autorskiego przy
opracowywaniu wyników.

CHE_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W13

zna i rozumie związki między osiągnięciami chemii
i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z elementów algebry wektorowej
(analiza faktorowa) oraz rozwiązywać równania
różniczkowe (kinetyka)

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości
ﬁzykochemiczne, analizować wyniki doświadczalne
metodami numerycznymi (regresja liniowa).

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U3

potraﬁ wykorzystać programy graﬁczne (Excel, Origin)
do opracowania wyników doświadczalnych.

CHE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej;
prowadzić pracę tak, żeby zminimalizować odpady dla
CHE_K1_U07
środowiska naturalnego, stosować zasady BHP
w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka.

zaliczenie na ocenę

U5

absolwent potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz potraﬁ
dokonać podstawowej oceny rzetelności pozyskanych
informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ wykonywać
badania eksperymentalne oraz odpowiednio
analizować ich wyniki.

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U7

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń,
zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki i ich interpretację.

CHE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U8

potraﬁ przedstawiać zagadnienia związane z chemią
ﬁzyczną.

CHE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U9

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U10

potraﬁ posługiwać się podstawowymi zwrotami
w języku angielskim.

CHE_K1_U15

zaliczenie na ocenę

U11

potraﬁ współpracować w grupie badawczej (grupa
studencka).

CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu przy
poszanowaniu jego tradycji i zasad etycznych.

CHE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

jest gotów do dbania o jakość i staranność
wykonywanych zadań, podejmowania
odpowiedzialności za ich skutki.

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

jest gotów do przedstawiania i wyjaśniania
społecznych i etycznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
wykazywania związanej z tym odpowiedzialności.

CHE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K4

jest gotów do adaptacji do nowych sytuacji; myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy.

CHE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K5

jest gotów do podejmowania decyzji w oparciu
o racjonalne przesłanki; krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i informacji, poszukiwania opini ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości.

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K6

jest gotów do realnego określania zagrożeń dla
środowiska.

CHE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych, wyznaczanie krytycznego
stężenia micelizacji surfaktantów jonowych w obecności silnego elektrolitu,
nanokrystaliczne ogniwo słoneczne, analiza faktorowa, utlenianie kwasu
askorbinowego, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria, kinetyka
reakcji chemicznych, wpływ stężenia kwasu na szybkość reakcji chemicznej
(ogólna i specyﬁczna kataliza kwasowa).

W1, W10, W11, W12,
W13, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów, wykonania
ćwiczeń i opracowania sprawozdań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki, ﬁzyki oraz wiedza z innych dziedzin chemii. Ukończony kurs chemii ﬁzycznej (II rok).
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Chemia ciała stałego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1100.5ca756997cbae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem kursu jest zapoznanie studentów z prawami określającymi budowę ciał stałych, ich zdefektowania oraz
relacji pomiędzy strukturą a właściwościami ciał stałych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

związek pomiędzy strukturą ciał stałych a ich
właściwościami

CHE_K1_W08

zaliczenie pisemne
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W2

defekty ciał stałych oraz metody ich opisu i badań
ﬁzykochemicznych

CHE_K1_W11

zaliczenie pisemne

W3

właściwości elektryczne, magnetyczne i optyczne oraz
reaktywność ciał stałych w kontekście ich
praktycznych zastosowań

CHE_K1_W09,
CHE_K1_W10,
CHE_K1_W15

zaliczenie pisemne

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U06

zaliczenie pisemne

CHE_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skorelować struktury ciał stałych z ich właściwościami
oraz wskazać ich praktyczne zastosowania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do samodzielnego korzystania z literatury,
prowadzenia badań w zakresie chemii ciała stałego,
popularyzacji wiedzy na ten temat

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Termodynamika powstawania i charakterystyka ogólna faz skondensowanych.
Klasyﬁkacja ciał stałych w oparciu o uporządkowanie i rodzaj wiązań chemicznych.
Podstawowe rodzaje materiałów - metale, ceramika, szkło, materiały
kompozytowe i ich zastosowania. Modele opisu struktury ciał stałych. Ciała
amorﬁczne i nanostrukturalne. Defekty i struktury zdefektowane, fazy
niestechiometryczne, równowagi chemiczne defektów w daltonidach i bertolidach,
W1, W2, W3, U1, K1
domieszkowanie. Dyfuzja w ciałach stałych – opis fenomenologiczny i atomowy.
Reaktywność ciał stałych. Powierzchnie ciał stałych – struktura i właściwości
chemiczne. Struktura pasmowa ciał stałych, model swobodnych elektronów,
metale, półprzewodniki, izolatory. Przewodnictwo elektronowe i jonowe. Związek
pomiędzy strukturą a właściwościami elektrycznymi, optycznymi i magnetycznymi
ciał stałych.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

seminarium

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny testowy
zaliczenie na podstawie testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs nie ma wstępnych wymagań
wykład - obesność nieowowiązkowa
seminarium - obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Technologia chemiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1100.5ca75698e30ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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 z zakresu technologii i inżynierii chemicznej

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

ogólna znajomość terminologii i nomenklatury
stosowanej w technologii chemicznej i inżynierii
chemicznej w zakresie umożliwiającym zrozumienie
specyﬁki przemysłu chemicznego i języka używanego
przez technologów chemicznych. Ogólna znajomość
podstawowych operacji jednostkowych
i podstawowych procesów technologii chemicznej.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych.

CHE_K1_W16

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych procesów
stosowanych w technologii nieorganicznej
i organicznej z uwzględnieniem ich modyﬁkacji
ze względu na dostępność surowców i zasad
odpowiedzialnego rozwoju, jak również podstawowych
procesów stosowanych w ochronie środowiska
z uwzględnieniem produkcji biopaliw, ogniw
paliwowych i chemicznego magazynowania energii.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie
projektowania i realizacji procesów technologicznych
na skalę przemysłową, praw rządzących transportem
masy i transportem energii cieplnej oraz typów
urządzeń stosowanych w realizacji procesów
technologicznych, teorii podobieństwa, równań i liczb
kryterialnych oraz zasad rządzących powiększaniem
skali operacji jednostkowych, urządzeń stosowanych
w realizacji operacji jednostkowych składających się
na typowe ciągi technologiczne, modeli reaktorów
idealnych oraz typów stosowanych reaktorów
rzeczywistych.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W5

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i technologii chemicznej
a rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym
CHE_K1_W15
społeczeństw na wybranych przykładach tych dokonań
oraz podkreślić motywacyjną rolę zasad
zrównoważonego rozwoju w czasach współczesnych.

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W6

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej.

CHE_K1_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W7

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K1_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
prawami rządzącymi transportem masy i ciepła
do obliczeń spodziewanych efektów w układach
modelowych. Posiada umiejętność obliczeń efektów
reakcji chemicznej prowadzonej w zdeﬁniowanym
reaktorze w zależności od warunków procesowych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

potraﬁ dokonać wyboru typu reaktora do realizacji
danego procesu technologicznego w zależności
od jego specyﬁki, dostępności surowców i planowanej
skali produkcji.

CHE_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U5

potraﬁ zrozumieć opis technologiczny przekazywany
w formie ustnej lub tekstowej i nawiązać dyskusje
na temat ewentualnych modyﬁkacji procesu
technologicznego na podstawie zdobytej wiedzy
chemicznej z przedmiotów kierunkowych i znajomości
podstawowych zasad aplikacji wiedzy chemicznej
w projektowaniu i realizacji procesów
technologicznych na skalę przemysłową. Potraﬁ
zasugerować modyﬁkacje procesów technologicznych
w kierunku zgodnym z zasadami zielonej chemii
i odpowiedzialnego rozwoju.

CHE_K1_U10

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U6

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią, technologią
chemiczną i ich rolą w społeczeństwie.

CHE_K1_U12

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U7

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U8

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe
życie.

CHE_K1_U16

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U9

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

CHE_K1_U17

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U10

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHE_K1_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K1

potraﬁ dobrać odpowiednie przykłady dla przekonania
oponentów w stosunku do danej produkcji chemicznej,
które wynikają z ogólnego negatywnego nastawienia
społeczeństw do chemii i technologii chemicznej.
Potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

CHE_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3

potraﬁ przedstawić argumenty uzasadniające
konieczność podjęcia określonej produkcji chemicznej
a zarazem rozwiać obawy związane ze szkodliwym
oddziaływaniem tej produkcji na środowisko naturalne
poprzez wykazanie efektywności stosowanych
rozwiązań technologicznych i zabezpieczeń
redukujących prawdopodobieństwo wydarzeń
losowych. Potraﬁ przekazać podstawowe informacje
o roli i znaczeniu przemysłu chemicznego dla
współczesnych społeczeństw, a także zasad
projektowania i prowadzenia procesów
technologicznych zgodnie z zasadami
odpowiedzialnego rozwoju i zielonej chemii.

CHE_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji.

CHE_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K5

podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki
wynikające z wiedzy o naturze substancji chemicznych
i prowadzonych procesów w zgodzie z dającymi się
przewidzieć skutkami tych działań.

CHE_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
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.

Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych (transport masy i ciepła,
operacje jednostkowe, teoria podobieństwa). Zasady i schematy technologiczne.
Powiększanie skali procesów. Surowce chemiczne. Reaktory idealne i realne.
Przegląd ważniejszych technologii chemicznych. Biotechnologia - reakcje
enzymatyczne. Kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu
chemicznego. Technologia zielonej chemii. Wybrane metody i techniki analizy
technicznej. Technologie bezodpadowe. Regulacje prawne w przemyśle
chemicznym.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy z udziałem pytań otwartych. W terminie
poprawkowym forma egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy z Podstaw chemii oraz Chemii ﬁzycznej I i II

Sylabusy
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Matematyczne metody chemii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1100.5ca75699f37de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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

podstawy teorii grup, algebry liniowej i teorii
reprezentacji grup skończonych

CHE_K1_W01

egzamin ustny

W2

podstawowe zastosowania algebry w chemii

CHE_K1_W01

egzamin ustny

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

posługiwać się pojęciem grupy, przestrzeni liniowej,
wektora, przekształcenia liniowego, macierzy
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U2

wyznaczyć macierz przekształcenia liniowego
w różnych bazach, obliczyć wartości własne i wektory
własne macierzy oraz wyjaśnić sens tych pojęć

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

posługiwać się pojęciem reprezentacji grupy,
reprezentacji nieprzywiedlnej, wyjaśnić sens tych
pojęć i zastosować je do rozwiązywania prostych
problemów

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U4

stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu
problemów chemicznych

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie zadań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liczby zespolone, macierze, permutacje

W1, U1

2.

Grupy

W1, U1

3.

Homomorﬁzmy

W1, U1

4.

Ciała

W1, U1

5.

Przestrzenie wektorowe

W1, U1

6.

Odwzorowania liniowe

W1, U1, U2

7.

Zagadnienie własne

W1, U1, U2

8.

Przestrzenie unitarne

W1, U1, U2

9.

Reprezentacja grupy

W1, U3

10.

Charakter reprezentacji

W1, U3

11.

Symbolika Mullikena

W1, W2, U3

12.

Operatory rzutowe

W1, W2, U3, U4

Sylabusy
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13.

Iloczyn prosty reprezentacji

W1, W2, U3, U4

14.

Reguły wyboru

W1, W2, U3, U4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Sylabusy
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Urządzenia pomiarowe i technika eksperymentalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1100.5ca7569981197.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z z pomiarami różnych wielkości nieelektrycznych i elektrycznych,
spotykanych w laboratorium chemicznym, oraz odpowiednim doborem przyrządów pomiarowych pod kątem ich
optymalnej dokładności, a także z obróbką sygnału pochodzącego z przetwornika oraz planowaniem
eksperymentu.

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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[CHE_K1_W01]: Posiada i stosuje wiedzę z matematyki
pozwalającą na posługiwanie się metodami
matematycznymi w obliczaniu prostych obwodów
elektrycznych zawierających modelowy wzmacniacz
operacyjny. [CHE_K1_W02]: Posiada i stosuje wiedzę
z zakresu ﬁzyki umożliwiającą rozumienie niektórych
zjawisk wykorzystywanych w wybranych czujnikach
pomiarowych. [CHE_K1_W11]: Dysponuje rozszerzoną
wiedzą w zakresie techniki próżniowej oraz zjawisk
termoelektrycznych i optoelektronicznych.

CHE_K1_W01,
CHE_K1_W02,
CHE_K1_W09,
CHE_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

[CHE_K1_U01]: Potraﬁ wykorzystać metody
matematyczne oraz zagadnienia symetrii
do projektowania prostych obwodów zawierających
wybrane przetworniki pomiarowe oraz modelowy
wzmacniacz operacyjny.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U14,
CHE_K1_U15,
CHE_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

[CHE_K1_U02]: Potraﬁ ocenić dokładność pomiarów
wykonanych wybraną techniką.

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

[CHE_K1_U06]: Wykazuje rozszerzone umiejętności
w zakresie wykorzystania wybranych przetworników
pomiarowych.

CHE_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

[CHE_K1_U02]: Potraﬁ korzystać z literatury fachowej,
baz danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

[CHE_K1_U13] Absolwent potraﬁ uczyć się
samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U6

[CHE_K1_U14] Absolwent potraﬁ przygotować typowe
prace pisemne w języku polskim i języku angielskim
dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł

CHE_K1_U14

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U7

[CHE_K1_U15] Absolwent potraﬁ wykorzystać
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

CHE_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U8

[CHE_K1_U16] Absolwent potraﬁ realizować
podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych
(uczenie się) przez całe życie

CHE_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[CHE_K1_K05] Absolwent jest gotów do podejmowania
decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki; krytycznej
oceny posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania
opini ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Podział wielkości na elektryczne i nieelektryczne; Podział wielkości na ciągłe i
dyskretne; Wielkości podstawowe nieelektryczne. Przetwornik; Masa i ciężar;
temperatura; stężenie (pH); przewodnictwo elektryczne; przewodnictwo cieplne;
czas/częstotliwość (zdudnianie, powielanie, PLL); położenie (interferometria);
wielkości optyczne; ciśnienie (próżnia); przepływ i objętość; Wielkości elektryczne
- pomiar; wielkości ciągłe: napięcie, natężenie, rezystancja; wielkości dyskretne z
natury: zliczanie (single photon counting, multichannel recording); przetwarzanie
wielkości nieelektrycznych na napięcie lub czas + pomiar napięcia/czasu;
W1, U1, U2, U3, U4, U5,
specyﬁczne przetworniki wielkości nieelektryczne na elektryczne (TCD, QMS),
U6, U7, U8, K1
fotopowielacz, CMOS, CCD, linijka diodowa; Elementy wykonawcze: elektrozawory,
przepływomierze masowe, przekaźniki (w tym SSR), triaki, optotriaki; Podstawy
sterowania. Sterowanie fazowe i grupowe, przełączanie w zerze, PID etc. Labview;
Wytwarzanie promieniowania: źródła żarowe, ﬂuorescencyjne, LED, lasery;
Wytwarzanie pól (magnetyczne, elektryczne, el.-magn.); Piezoelektryka,
magnetostrykcja; Protokoły: RS232, GPIP, USB; Interferometria, spektroskopia
fourierowska; Zasilanie; Analiza szumu w układach elektronicznych i pomiarowych

2.

"Analiza szumu w układach elektronicznych i pomiarowych" - dr Tomasz
Motylewski.
Szum elektroniczny, z dygresjami na temat interferencji; Szacowanie szumu
podstawowego pomiaru wielkości ﬁzycznych, przede wszystkim optycznych;
Umiejętność obliczenia kwantowego oraz termicznego szumu w pomiarach
pewnych podstawowych wielkości ﬁzycznych; analiza widma szumu i poprawna
U1, U2, U4, U5, U6, K1
interpretacja FFT; poprawne dodawanie szumu z różnych faz procesu pomiaru i
przetwarzania; Umiejętność: oszacowanie skąd bierze się dominujący komponent
szumu w danym eksperymencie i jak się ma do limitu teoretycznego wynikającego
z samej ﬁzyki kwantowej i statystycznej lub niestabilności mierzonego procesu czy
niejednorodności roztworu itp.

3.

"Praktyczne aspekty analizy szumu w układach elektronicznych i pomiarowych" dr Tomasz Motylewski. Zastosowanie wiedzy teoretycznej do analizy i ulepszenia
konkretnych eksperymentów i pomiarów. Uczestnicy przedstawiają swoje
eksperymenty, szum i wyliczenia, a potem prowadzona jest burza mózgów.

U1, U4, U5, U8, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Technologia chemiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1100.5ca75698e7690.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu technologii i inżynierii chemicznej

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

interpretacja i dokonywanie opisu
fenomenologicznego wybranych procesów
technologicznych i ich wrażliwości na zmienne
parametry procesowe na podstawie
przeprowadzanych eksperymentów w modelowym
układzie laboratoryjnym. Wykorzystywanie ogólnych
praw ﬁzykochemicznych do uzasadnienia
optymalizacji parametrów procesów technologicznych
przy uogólnianiu wyników eksperymentów
laboratoryjnych. Pogłębiona znajomość podstawowych
operacji jednostkowych i podstawowych procesów
technologii chemicznej na podstawie
przeprowadzanych eksperymentów.

CHE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie
projektowania i realizacji procesów technologicznych
na skalę przemysłową na podstawie eksperymentów
laboratoryjnych, praw rządzących transportem masy
i transportem energii cieplnej oraz typów urządzeń
stosowanych w realizacji procesów technologicznych
na podstawie eksperymentów laboratoryjnych,
elementów teorii podobieństwa, równań i liczb
kryterialnych oraz zasad rządzących powiększaniem
skali operacji jednostkowych w zakresie
wystarczającym do projektowania n-krotnego
powiększenia skali eksperymentu laboratoryjnego,
urządzeń stosowanych w operacjach jednostkowych
składających się na typowe ciągi technologiczne
na podstawie stosowania modelowych zestawów
laboratoryjnych i zwiedzania zakładów chemicznych,
modeli reaktorów idealnych i przyczyn odstępstw
reaktorów rzeczywistych od reaktorów idealnych
na podstawie eksperymentów i obliczeń
przeprowadzanych w laboratorium.

CHE_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W3

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej.

CHE_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

W5

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W6

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych.

CHE_K1_W16

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
prawami rządzącymi transportem masy i ciepła
w obliczeniach spodziewanych efektów oraz
racjonalnym wyjaśnieniu przyczyn odstępstw
rezultatów eksperymentów laboratoryjnych
od oczekiwań wynikających z obliczeń modelowych.
Posiada umiejętność przeprowadzania obliczeń
efektów reakcji chemicznej prowadzonej
w zdeﬁniowanym reaktorze w zależności od warunków
procesowych.
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U2

posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości
ﬁzykochemicznych, przeprowadzania analizy
statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń.

CHE_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność stosowania metod
obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego
w życiu codziennym i zawodowym.

CHE_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

posiada podstawową umiejętność syntezowania,
oczyszczania, analizowania składu i określania
struktury związków chemicznych z zastosowaniem
metod klasycznych i instrumentalnych.

CHE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ dokonać wyboru typu reaktora do realizacji
danego procesu technologicznego w zależności
od jego specyﬁki, dostępności surowców i planowanej
skali produkcji.

CHE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U6

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U7

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U8

potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ planować
i wykonywać badania (eksperymentalne bądź
teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.

CHE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U9

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U10

potraﬁ zrozumieć opis technologiczny przekazywany
w formie ustnej lub tekstowej i nawiązać dyskusje
na temat ewentualnych modyﬁkacji procesu
technologicznego na podstawie zdobytej wiedzy
chemicznej z przedmiotów kierunkowych, własnych
eksperymentów laboratoryjnych oraz znajomości
podstawowych zasad aplikacji wiedzy chemicznej
w projektowaniu i realizacji procesów
technologicznych na skalę przemysłową.

CHE_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U11

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią, technologią
chemiczną i ich rolą w społeczeństwie.

CHE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U12

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U13

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

U14

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe
życie.

CHE_K1_U16

zaliczenie na ocenę

U15

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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planując i przeprowadzając eksperymenty
laboratoryjne uzyskuje odpowiednie kompetencje
społeczne do określania priorytetów służących
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHE_K1_U18

zaliczenie na ocenę

K1

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu. Potraﬁ myśleć
i działać w sposób przedsiębiorczy. Potraﬁ myśleć
i działać w sposób przedsiębiorczy.

CHE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CHE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K4

wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji.

CHE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K5

planując i przeprowadzając eksperymenty
laboratoryjne uzyskuje odpowiednie kompetencje
społeczne do podejmowania decyzji w oparciu
o racjonalne przesłanki wynikające z wiedzy o naturze CHE_K1_K05
substancji chemicznych i charakterystyce procesów
technologicznych w zgodzie z dającymi się przewidzieć
skutkami tych działań.

zaliczenie na ocenę

U16

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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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Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych (transport masy i ciepła,
operacje jednostkowe, teoria podobieństwa). Zasady i schematy technologiczne.
Powiększanie skali procesów. Surowce chemiczne. Reaktory idealne i realne.
Przegląd ważniejszych technologii chemicznych. Biotechnologia - reakcje
enzymatyczne. Kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu
chemicznego. Technologia zielonej chemii. Wybrane metody i techniki analizy
technicznej. Technologie bezodpadowe. Regulacje prawne w przemyśle
chemicznym.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U10, U11, U12,
U13, U14, U15, U16, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kolokwiów, przygotowanie sprawozdań, aktywność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy z Podstaw chemii oraz Chemii ﬁzycznej I i II

Sylabusy
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Chemia materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1100.5ca75698ec0a3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznannie studentów z zagadnieniami nauki o materiałach oraz poznannie realcji pomiędzy naturą wiązań
chemicznych, strukturą i właściowściami ﬁzykochemicznymi fazy skondensowanej. Podstawowe rodzaje
materiałów, ich właściwości i znaczenie technologiczne materiałów i nanomateriałów; narzędzia badawcze chemii
materiałów, przetwórstwo materiałów. Polimery, budowa, właściwości i zastosowania.Przykłady aplikacji
materiałów funkcjonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia w zakresie posługiwania się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, omówienie właściwości
materiałów chemicznych w oparciu o naturę wiązań
chemicznych i stanów materii

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

relacje między strukturą a reaktywnością połączeń
chemicznych

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla chemii materiałów

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W10

zaliczenie pisemne

W4

zagadnienia i posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie
chemii i technologii materiałów

CHE_K1_W11

zaliczenie pisemne

W5

związki między osiągnięciami chemii materiałów
i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania
praktycznego z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju

CHE_K1_W15

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie pisemne

U2

w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia
związane z chemią materiałów i pokrewnymi
dziedzinami

CHE_K1_U12

zaliczenie pisemne

U3

i rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych (uczenia się) przez całe życie.

CHE_K1_U16

zaliczenie pisemne

CHE_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy, z uwzglęnieniem zagadnień
związanych z chemią materiałów i pokrewnymi
dziedzinami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

177 / 247

Wprowadzenie do nauki o materiałach; wiązania chemiczne, a struktura ciał
stałych: metale, stopy, ceramiki i szkła; podstawowe rodzaje materiałów;
nanomateriały; właściwości i znaczenie technologiczne materiałów; narzędzia
badawcze chemii materiałów, techniki przetwarzania materiałów. Polimery przemysłowe metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania.
Podstawowe klasy polimerów: polioleﬁny, żywice fenolowe, poliestry, epoksydy,
blendy polimerowe. Polimery biodegradowalne. Kompozyty i materiały
specjalnego przeznaczenia. Przykłady aplikacji materiałów funkcjonalnych.
Zrównoważone technologie materiałowe. Podstawy gospodarki obiegu
zamkniętego (GOZ).

1.

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
WCh-CL-O103-xx, WCh-CL-O106-xx, WCh-CL-O201-xx

Sylabusy
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Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1100.5ca75698f0b8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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

Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami oraz
znajomość zagadnień z zakresu gospodarki surowcowej, zanieczyszczeń środowiska, chemii przemysłowej,
godpodarczej i rolniczej a także zasad zielonej chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii
pozwalającą na posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną w zakresie stosowanych
technologii chemicznych oraz zarządzania
chemikaliami.

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W2

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami
oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak
również podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych ze stosowaniem
chemikaliów

CHE_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W4

związki między osiągnięciami chemii i nauk
pokrewnych a możliwościami ich praktycznego
wykorzystania z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

zaliczenie na ocenę

U1

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia
związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami

CHE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U3

uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować wystąpienia ustne w języku polskim
dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych pojęć korzystając
z różnych źródeł

CHE_K1_U12,
CHE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role

CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

U6

podnoszenia kompetencji zawodowych (uczenia się)
przez całe życie

CHE_K1_U16

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawienia i wyjaśnienia społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przygotowanie projektu

7

przygotowanie do sprawdzianu

3

Sylabusy
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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.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – chemia przyjazna człowiekowi i otoczeniu
(zielona chemia). Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Uzdatnianie i
wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i przemysłowych.
Oczyszczanie ścieków. Zanieczyszczenia gleby, nawozy sztuczne, rekultywacja.
Dodatki do produktów spożywczych, żywność wysoko przetworzona, GMO.
Odpady z gospodarstw domowych – segregacja, recykling, utylizacja,
zagospodarowanie. środki piorące i czyszczące – stosowanie, oddziaływanie na
środowisko, utylizacja odpadów. środki ochrony roślin – stosowanie, szkodliwość,
zabezpieczenia w trakcie stosowania. Materiały budowlane, powłoki malarskie,
paliwa, oleje, rozpuszczalniki – zabezpieczenia w trakcie stosowania,
postępowanie z odpadami. Odnawialne źródła surowców i energii. Magazynowanie
energii.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii

Sylabusy
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Podstawy chemii bioorganicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChOrgBioS.1200.5ca75699c1bdc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z tematyką zastosowania metod chemii organicznej do syntezy
biocząsteczek oraz związków o aktywności biologicznej, oraz wykorzystania biocząsteczek (enzymów, lipidów)
w syntezach organicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

182 / 247

W1

zagadnienia z zakresu nauk biologicznych
umożliwiające dokonywanie opisu i interpretacji
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
ożywionej.

CHE_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

metody określania podstawowych właściwości w tym
także stereochemii oraz reaktywności związków
nieorganicznych i organicznych oraz głównych metod
ich syntezy.

CHE_K1_W07

zaliczenie pisemne

W3

metody określania relacji między strukturą
a reaktywnością połączeń chemicznych w tym także
związków biologicznie aktywnych i makromolekuł.

CHE_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi technikami biochemii
i wykorzystać proste procesy biologiczne w chemii
i technice.

CHE_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

stosować rozszerzone umiejętności w zakresie
wybranego działu chemii.

CHE_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K1_U11

zaliczenie pisemne

CHE_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawiania i wyjaśniania społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Czym jest chemia bioorganiczna i jakie jest jej miejsce w kontekście nauk
pokrewnych (biochemia, chemia organiczna, biologia chemiczna, chemia
biologiczn
a).

U3, K1

Sylabusy

183 / 247

Chemia bioorganiczna lipidów, aminokwasów i białek, enzymów, nukleotydów i
kwasów nukleinowych, witamin, steroli i cukrów. Molekularne podstawy
wykorzystania związków biologicznie czynnych w medycynie.

2.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie testu końcowego z wynikiem co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: Chemia Organiczna, Biochemia/Biologia

Sylabusy

184 / 247

Pracownia licencjacka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1200.5ca7569915609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praca samodzielna: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie zakresu wiedzy z wybranego działu chemii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
prowadzenia pomiarów i analiz ﬁzykochemicznych, statystycznej obróbki danych pomiarowych, korzystanie
z literatury naukowej oraz elektronicznych baz danych, opracowanie wyników badań w formie pisemnej oraz ich
prezentację w formie ustnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii

CHE_K1_W05

zaliczenie
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W2

student na i rozumie zasady stosowania
podstawowych technik i narzędzi badawczych
właściwych dla nauk chemicznych

CHE_K1_W10

zaliczenie

W3

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami
oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak
również podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym.

CHE_K1_W12

zaliczenie

W4

związki między osiągnięciami chemii i nauk
pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

zaliczenie

U1

wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości
ﬁzykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną
oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń;

CHE_K1_U02

zaliczenie

U2

stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie
użytkowe wykorzystywane w ramach realizacji pracy
licencjackiej

CHE_K1_U03

zaliczenie

U3

stosować rozszerzone umiejętności w zakresie
wybranego działu chemii

CHE_K1_U06

zaliczenie

U4

stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
CHE_K1_U07
środowiska naturalnego, stosować zasady BHP
w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka

zaliczenie

U5

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz potraﬁ dokonać
podstawowej oceny rzetelności pozyskanych
informacji

CHE_K1_U08

zaliczenie

U6

przygotować typowe prace pisemne w języku polskim,
dotyczące zagadnień szczegółowych w ramach pracy
licencjackiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

CHE_K1_U14

zaliczenie

U7

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych

CHE_K1_U11

zaliczenie

U8

uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie

U9

odpowiednio określić priorytety służące planowaniu
i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

CHE_K1_U18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki

CHE_K1_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy

CHE_K1_K04

zaliczenie

K3

podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne
przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i informacji, poszukiwania opini ekspertów dla
wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
praca samodzielna

90

przygotowanie pracy dyplomowej

205

przeprowadzenie badań literaturowych

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
375

ECTS
15.0

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.

Student realizuje pod opieką opiekuna projektu badania naukowe z zakresu
wybranego przez niego modułu lub ścieżki specjalizacyjnej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

praca samodzielna

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie badań naukowych w
ramach realizowanego projektu licencjackiego, opracowanie uzyskanych
wyników oraz przygotowanie na ich podstawie pracy pisemnej. Student
otrzymuje zaliczanie po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy.
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Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a0f298.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem jest rozwijanie i praktyczne ćwiczenie umiejętności samodzielnego zastosowania metod
kwantowo-chemicznych do problemów opisu struktury elektronowej i reaktywności chemicznej cząsteczek
i układów molekularnych, w oparciu o istniejące programy komputerowe

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
zastosowań w praktyce metod obliczeniowych chemii
kwantowej (HF i DFT) do optymalizacji geometrii
i opisu własności molekuł, opisu aromatyczności,
analizy wibracyjnej, opisu reaktywności chemicznej,
solwatacji, oraz struktury elektronowej kompleksów
metali przejściowych

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U06

zaliczenie

U2

potraﬁ korzystać z publikacji naukowych w celu
pozyskania niezbednych informacji dla porownania
wynikow swoich obliczen z wynikami znanymi
w literaturze

CHE_K1_U08

zaliczenie

U3

potraﬁ zaplanować obliczenia których celem jest
rozwiązanie bardziej złożonego problemu

CHE_K1_U09

zaliczenie

U4

potraﬁ odnieść nabytą wiedzę na podstawie
interpretacji wyników metod obliczeniowych chemii
kwantowej do opanowanej wiedzy z zakresu podstaw
chemii ﬁzycznej, chemii nieorganicznej i organicznej

CHE_K1_U11

zaliczenie

U5

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie

U6

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

CHE_K1_U17

zaliczenie

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań, m.in.
o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek
CHE_K1_K02
logiczny przedstawianych w sprawozdaniach z ćwiczeń
rozwiązań zadań laboratoryjnych (obliczeniowych)

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia komputerowe - obliczenia kwantowo-chemiczne wykonywane przez
studentów - stanowić będą praktyczne przykłady zastosowania metodologii
opanowanej w ramach kursu Podstaw Chemii Kwantowej do opisu struktury
elektronowej wybranych związków organicznych, nieorganicznych i
metaloorganicznych oraz problemów reaktywności chemicznej.

U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń i przedstawionych
sprawozdań
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Chemia nieorganiczna i strukturalna - laboratorium otwarte
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1200.5ca756998cf99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach Laboratorium otwartego realizowane są praktyczne aspekty treści programowych chemii
nieorganicznej i strukturalnej na zasadzie swobody w doborze zarówno zagadnień jak i metod badawczych
stosowanych do ich realizacji. Realizacja ćwiczeń laboratoryjnych ma się ostatecznie złożyć w formie
miniprojektów naukowych samodzielnie opracowywanych przez grupy studentów. Prowadzący ćwiczenia
w ramach Laboratorium będą sprawować opiekę tutorialną nad grupami studentów, ukierunkowując ich projekty
w kilku szeroko zakrojonych działach chemii nieorganicznej i strukturalnej podzielonych na ścieżki tematyczne.
Studenci, w zależności od złożoności projektu, powinni zrealizować 2-3 ścieżki. Tak zorganizowane laboratorium
otwarte ma stanowić gruntowne wprowadzenie do metodologii badań opartych na bezpośrednim kontakcie
z przyrządami badawczymi, pracy grupowej, samodzielności w podejmowaniu tematów i opracowywaniu
wyników.

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. Zna właściwości ﬁzykochemiczne jonów metali
przejściowych i ich kompleksów z ligandami
nieorganicznymi i organicznymi, magnetycznych
materiałów molekularnych na bazie kompleksów
metali, półprzewodników TiO2, ZnS, CdS, zeolitów,
spinelu kobaltowego. 2. Zna charakterystykę reakcji
typu spin cross-over (przejścia spinowego) dla
kompleksów żelaza, reakcji wymiany ligandów
i tworzenia kompleksów wielordzeniowych, reakcji
kompleksowania na powierzchni TiO2, reakcji
fotokatalitycznych z udziałem TiO2 i ZnS, reakcji
wymiany jonowej w zeolitach, procesów adsorpcji CO
i NO w zeolitach. 3. Zna metody otrzymywania
i dotowanie spinelu kobaltowego, otrzymywania
porowatych materiałów koordynacyjnych typu MOF,
zna różne techniki syntezy związków koordynacyjnych
oraz materiałów nieorganicznych w formie roztworów,
proszków i powłok. 4. Zna właściwości elektronowe
i magnetyczne kompleksów metali przejściowych. 5.
Zna konstrukcje, zakresy tematyczne i zasady
przeszukiwania baz krystalograﬁcznych struktur
nieorganicznych ICSD, układów proszkowych PDF,
struktur organicznych CSD. 6. Zna i rozumie
właściwości magnetyczne związków w powiązaniu
z ich strukturą elektronową, właściwości optyczne
kryształu w powiązaniu ze strukturą cząsteczek
substancji, właściwości barwnych substancji
mineralnych w powiązaniu z ich składem fazowym,
przejść termochromowych, procesów żelowania
w oparciu o reakcje hydrolizy, aktywności
fotokatalitycznej materiałów w oparciu i procesy
przeniesienia energii i ładunku, desorpcji molekularnej
w materiałach porowatych, relacje między długością
łańcucha węglowodorowego a przejściem fazowym
substancji organicznych. 7. Zna podstawowe metody
wyznaczania charakterystyki związków i materiałów
nieorganicznych (spektroskopia UV-VIS w roztworze
i dla ciała stałego, IR, spektroskopia emisyjna, pomiar
wielkości ziaren i powierzchni właściwej, pomiar
dyfraktogramów proszkowych XRD, pomiar pracy
wyjścia metodą Kelvina, obserwacje w mikroskopie
polaryzacyjnym, pomiary elektrochemiczne, pomiar
podatności magnetycznej, testy aktywności
katalitycznej i fotokatalitycznej). 8. Zna podstawowe
zasady obsługi i pracy zgodnie z zasadami BHP
wybranych urządzeń: spektrometr FT-IR,
spektrofotometr UV-vis, linia do pracy w warunkach
beztlenowych, granulometr, mikroskop optyczny,
woltamperometr.

CHE_K1_W01,
CHE_K1_W02,
CHE_K1_W03,
CHE_K1_W07,
CHE_K1_W08,
CHE_K1_W09,
CHE_K1_W10,
CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

1. Zna podstawowe zasady pracy z wybranymi
urządzeniami, zgodnie z zasadami BHP. 2. Umie
stosować w stopniu podstawowym techniki związane
z badaniami związków i materiałów nieorganicznych
(spektroskopia UV-VIS w roztworze i dla ciała stałego,
IR, spektroskopia emisyjna, pomiar powierzchni
właściwej, obserwacje w mikroskopie polaryzacyjnym,
pomiary elektrochemiczne, pomiar podatności
magnetycznej, testy aktywności katalitycznej
i fotokatalitycznej). 3. Posiada umiejętność
wyznaczania związanych z w/w technikami wielkości
ﬁzykochemicznych (energia przejścia, praca wyjścia,
potencjał redoks, średni rozmiar ziarna, powierzchnia
właściwa, moment magnetyczny). 4. Student potraﬁ
przeprowadzić syntezę wybranych związków
koordynacyjnych jedno- i wielordzeniowych. 5. Potraﬁ
przeprowadzić syntezę wybranych materiałów
nieorganicznych metodami zol-żel i ceramiczną (np.
tlenków, siarczków). 6. Potraﬁ przeprowadzić syntezę
wybranych powłok nieorganicznych. 7. Potraﬁ określić
skład fazowy na podstawie proﬁlu XRD i baz
krystalograﬁcznych, skład mieszanin rozpuszczalników
na podstawie widm IR, określić występowanie grup
funkcyjnych ligandów związków koordynacyjnych. 8.
Student potraﬁ przeszukiwać bazy danych pod kątem
opisu prostych syntez związków nieorganicznych, ich
właściwości spektroskopowych i reaktywności. 9.
Potraﬁ na podstawowym poziomie zinterpretować
wynik eksperymentu wykorzystującego techniki
omawiane w ramach laboratorium. 10. Na podstawie
wyniku eksperymentu podejmuje próbę
zaproponowania kolejnego kroku badań. 11. Potraﬁ
wskazać zależność między strukturą związku
koordynacyjnego a jego właściwościami spektralnymi,
magnetycznymi, elektrochemicznymi i reaktywnością
w procesach fotokatalitycznych, rozkładu N2O,
redukcji wodorem, adsorpcji cząsteczek gazowych. 12.
Posiada umiejętności wystąpień ustnych przed grupą
i prowadzącymi, prezentacji wyników projektu,
uzasadnienia wniosków wyciągniętych na podstawie
pomiarów. 13. Potraﬁ przygotować raport
w odpowiedniej szacie edytorskiej w formie minipublikacji zawierający wstęp, omówienie wyników
i wniosków oraz przypisy literaturowe. 14. Student
potraﬁ przygotować prezentację multimedialną
zawierającą omówienie stanu wiedzy, przedstawienie
uzyskanych wyników w formie graﬁcznej
i tabelarycznej, omówienie wniosków oraz przypisy
literaturowe. 15. Rozumie konieczność oszczędnego
gospodarowania chemikaliami i rozsądnie gospodaruje
tymi materiałami. 16. Potraﬁ wykorzystać arkusz
kalkulacyjny w celu obróbki i przedstawienia danych
oraz oszacowania błędu pomiaru.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03,
CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U08,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U11,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U16,
CHE_K1_U17

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

1. Podejmuje decyzje o kolejnych etapach pracy
w ramach projektu na podstawie wyników uzyskanych
we wcześniejszych etapach. 2. Posiada umiejętność
pracy w grupie 5-6-osobowej, potraﬁ planować
zadania badawcze i organizować prace własną i grupy
w okresie trwania projektu badawczego. 3. Dba
o staranność w wykonywaniu pomiarów i opracowaniu
wyników, przygotowaniu pisemnego raportu
z realizacji projektu. 4. Potraﬁ uzasadnić wpływ dobrej
znajomości i zrozumienia zagadnień, wchodzących
w zakres laboratorium, na podnoszenie swoich
kompetencji.

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

75

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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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W ramach laboratorium otwartego student będzie miał możliwość poznania
nowoczesnych metod syntezy materiałów nieorganicznych (związków
kompleksowych metali, magnetycznych materiałów molekularnych, związków
bionieorganicznych, katalizatorów, nowych materiałów funkcjonalnych i innych).
Dzięki odpowiedniemu doborowi metod badania morfologii, składu
pierwiastkowego i fazowego, technik spektroskopowych i innych możliwe będzie
uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat właściwości ﬁzykochemicznych
otrzymanych materiałów. Informacje te zostaną uzupełnione testami
aplikacyjnymi - określeniem reaktywności, badaniami pod kątem szczególnych
właściwości magnetycznych, optycznych, elektrochemicznych i innych. Student
będzie miał możliwość indywidualnego doboru ścieżki tematycznej, która powinny
składać się z wyżej wymienionych elementów. W szczególności zetknie się z
następującymi technikami i metodami określania właściwości ﬁzykochemicznych
materiałów nieorganicznych:
1. Synteza metodami strącania, współstrącenia, hydrotermalna, zol-żel, starzenie,
post-syntezowa funkcjonalizacja poprzez impregnację i zaszczepianie, obróbka
termiczna materiałów (reakcje w ciele stałym, kalcynacja, przemiany fazowe).
W1, U1, K1

1.
2. Określanie struktury krystalograﬁcznej i składu fazowego.
3. Określanie morfologii (wielkość ziaren, powierzchnia właściwa).
4. Badanie właściwości elektronowych ciał stałych (pomiar pracy wyjścia).
5. Elektronowa spektroskopia absorpcyjna (transmisyjna lub reﬂeksyjna) i
emisyjna.
6. Spektroskopia oscylacyjna IR oraz Ramana.
7. Techniki elektrochemiczne.
8. Pomiary właściwości magnetycznych (podatność magnetyczna, widma EPR).
9. Reakcje termoprogramowane (H2-TPR), testy katalityczne i fotokatalityczne.
10. Pomiary reaktywności chemicznej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wszystkich czterech ścieżek badawczych, prezentacja
multimedialna wyników realizacji wybranej ścieżki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, zaawansowana chemia nieorganiczna, chemia materiałów

Sylabusy
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Analiza chemiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia analityczna i stosowana

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChAnaStosS.1200.5ca7569951e25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu prawidłowego zaplanowania procedur analitycznych i sposobu rzetelnego
opracowania i dyskusji wyników. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykonania pełnej procedury analitycznej
od pobrania reprezentatywnej próbki w terenie, poprzez jej prawidłowe przygotowanie do analizy, wykonanie
kalibracji analitycznej różnymi metodami w zastosowaniu szeregu różnych metod analitycznych aż do oceny
niepewności uzyskanego wyniku i przygotowania raportu z badań. Zapoznanie studentów z całą gamą
praktycznych problemów pojawiającymi się w analizach chemicznych i rozwijanie umiejętności rozwiązywania
tych problemów.

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

zasady prawidłowego pobierania, utrwalania
i przygotowania próbek naturalnych wód i materiału
roślinnego do analizy. Student zna i rozumie zasady
metod wykorzystywanych w analizie chemicznej:
pomiar przewodnictwa, potencjometrii bezpośredniej,
miareczkowania konduktometrycznego,
wysokosprawnej chromatograﬁi cieczowej,
chromatograﬁi gazowej, spektrofotometrii,
spektrometrii mas, mineralizacji próbek naturalnych,
absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją
w płomieniu i w kuwecie graﬁtowej, fotometrii
płomieniowej. Student zna i rozumie metody
matematyczne i statystyczne stosowane w chemii
analitycznej. Student zna i rozumie zasady dobrej
praktyki laboratoryjnej oraz BHP w laboratorium
chemicznym.

CHE_K1_W01,
CHE_K1_W10,
CHE_K1_W11,
CHE_K1_W12

zaliczenie

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U03,
CHE_K1_U05,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U07,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U17

zaliczenie

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ opisać i zinterpretować procesy
ﬁzykochemiczne wykorzystywane w analizie
chemicznej prowadzonej technikami
elektrochemicznymi, chromatograﬁcznymi, absorpcji
atomowej oraz spektrofotometrii i spektrometrii mas.
Potraﬁ zaproponować zastosowanie odpowiedniej
techniki analitycznej i właściwej aparatury
do przeprowadzenia analizy chemicznej próbek wody,
prostych mieszanin związków organicznych oraz
próbek roślinnych. Potraﬁ przeprowadzić analizę
statystyczną uzyskanych wyników pomiarowych
analitycznymi technikami instrumentalnymi wraz
z szacowaniem niepewności pomiarów. Potraﬁ
przeprowadzić podstawową analizę składu próbek
wód, roślinnych oraz złożonych mieszanin
organicznych wybranymi technikami
instrumentalnymi. Potraﬁ zastosować zasady dobrej
praktyki laboratoryjnej, BHP oraz potraﬁ ocenić
czynniki szkodliwe towarzyszące wykonywanym
doświadczeniom. Potraﬁ zidentyﬁkować i oznaczyć
wybrane substancje z wykorzystaniem wybranych
technik instrumentalnych, a także ocenić uzyskane
wyniki w oparciu o odpowiednie normy. Potraﬁ
zastosować wybrane procedury analityczne i użyć
odpowiednią aparaturę do wybranych analiz
środowiskowych, toksykologicznych
i kryminalistycznych. Potraﬁ przedstawić wyniki analiz
i ich interpretację w formie raportu badawczego
z uwzględnieniem opisu zastosowanej metodologii
i wyników cząstkowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do rzetelnego wykonywania powierzonych
mu zadań. Jest gotów do starannego i rzetelnego
przygotowania raportów z badań oraz oceny
poprawności uzyskanych wyników.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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laboratoria

45

przygotowanie raportu

21

przygotowanie do ćwiczeń

9

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przeprowadzenie w praktyce pełnych procedur analitycznych: od pobrania
reprezentatywnej próbki środowiskowej w terenie (próbki wód powierzchniowych –
z Wisły i wód głębinowych – ze studni artezyjskiej, próbek roślinnych), poprzez jej
utrwalenie (próbki wód) i przygotowanie do analizy (suszenie i mineralizacja
wspomagana energią mikrofalową próbek roślinnych w systemie zamkniętym),
przygotowanie wzorców do kalibracji analitycznej realizowanej różnymi metodami
(serii wzorców, dodatków wzorca, wzorca wewnętrznego lub kolejnych
rozcieńczeń), wykonanie pomiarów z zastosowaniem wybranych technik
analitycznych:
- konduktometria (pomiar przewodnictwa właściwego wód nisko i
wysokozmineralizowanych, prawidłowy pomiar przewodnictwa właściwego wody
dejonizowanej),
- potencjometria bezpośrednia (pH-metria, oznaczanie zawartości procentowej
tlenu w wodach, oznaczanie jonów sodowych i chlorkowych w wodach),
W1, U1, K1
- miareczkowanie konduktometryczne (oznaczanie jonów chlorkowych w wodach),
- atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu (oznaczanie Na,
K, Ca, Cu i Zn w materiale roślinnym),
- atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w kuwecie graﬁtowej
(oznaczanie Cu w materiale roślinnym),
- fotometria płomieniowa (oznaczanie Na, K i Ca w wodach i materiale roślinnym),
- chromatograﬁa gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (identyﬁkacja na
podstawie bazy NIST składników dla próbek aromatów spożywczych),
- chromatograﬁa gazowa (oznaczanie wybranych składników lotnych w próbkach
aromatów spożywczych),
- chromatograﬁa cieczowa (oznaczanie sorbinianów i benzoesanów w wodach
smakowych)
aż do oceny niepewności uzyskanych wyników oraz przygotowaniem pełnego
raportu z wykonanych badań.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 58% punktów za przygotowane raporty badawcze
oraz za aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z kursu: Analiza chemiczna (wykład i seminarium) WCh-CL-A301-XX. Prerekwizyty: Chemia analityczna
WCh-CL-O105-XX Chemia ﬁzyczna WCh-CL-O202A-XX Chemia ﬁzyczna WCh-CL-O202B-XX Wprowadzenie do statystycznego
opracowywania danych pomiarowych WCh-CL-O107-XX

Sylabusy
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Podstawy chemii biologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChOrgBioS.1200.5ca75699c5f32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student po zakończeniu kursu potraﬁ omówić właściwości pierwiastków bloku s, p i d oraz ich związków
w kontekście ich funkcji w układach biologicznych, potraﬁ powiązać strukturę małych cząsteczek bioaktywnych
z ich działaniem oraz potraﬁ opisać budowę przestrzenną biomakromolekuł.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje poszerzoną wiedzą w zakresie
biodostępności, dystrybucji, form występowania,
homeostazy i funkcji pierwiastków istotnych dla życia.
Potraﬁ określić wpływ małych cząsteczek na układy
biologiczne. Wymienia biologiczne makromolekuły
oddziałujące z małymi cząsteczkami.

CHE_K1_W04,
CHE_K1_W08,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

deﬁniuje podstawowe pojęcia dotyczące cząsteczek
bioaktywnych. Podaje podstawowe deﬁnicje związane
z pojęciem leku. Deﬁniuje główne pojęcia związane
z zachowaniem się cząsteczek egzogennych w fazach:
farmakokinetycznej i farmakodynamicznej ich
przebywania w organizmie.

CHE_K1_W04,
CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

deﬁniuje elementy budowy przestrzennej białek oraz
elementy struktury drugorzędowej i motywy
strukturalne. Opisuje związek pomiędzy budową
przestrzenną białek i kwasów nukleinowych a ich
funkcją biologiczną.

CHE_K1_W04,
CHE_K1_W08,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

deﬁniuje typy wiązań i oddziaływań kluczowych dla
opisu budowy przestrzennej makrocząsteczek. Potraﬁ
opisać rodzaje oddziaływań intermolekularnych.
Określa wpływ budowy przestrzennej, konformacji
i konﬁguracji absolutnej liganda na zdolność wiązania
się z cząsteczką docelową.

CHE_K1_W06,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

potraﬁ określić podstawy metod SAR (Structure
Activity Relationship) i QSAR (Qntitative Structure
Activity Relationship).

CHE_K1_W03,
CHE_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ wymienić podstawowe informacje dotyczące
badań rentgenostrukturalnych oraz spektroskopowych
i określić jakie informacje dotyczące związków
bioaktywnych można wyciągnąć na podstawie
wyników poszczególnych technik badawczych.

CHE_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W7

potraﬁ wymienić wymagania etyczne, które muszą być
spełnione przy prowadzeniu badań in vitro i in vivo,
CHE_K1_W13
badań klinicznych nad nowym preparatem leczniczym.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W8

potraﬁ wymienić etapy badań nad nowym lekiem
i określić znaczenie długości tego procesu
na zapotrzebowanie na nowe, skuteczniejsze leki.
Potraﬁ wyjaśnić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju nauk biologicznych.
Potraﬁ określić w jaki sposób ﬁrmy farmaceutyczne
chronią prawnie wyniki swoich badań i odkryć
naukowych.

CHE_K1_W14,
CHE_K1_W15,
CHE_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

CHE_K1_U04,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej w czasie
kursu wiedzy z zakresu chemii biologicznej
do zrozumienia podstawowych zależności
chemicznych w zakresie biosfery, wyjaśnienia
głównych procesów i reakcji chemicznych biegnących
w układach naturalnych. Dokonuje opisu składu
chemicznego materii w biosferze oraz wykonania
podstawowych obliczeń do określenia ilościowego
wybranych procesów .
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U2

potraﬁ zastosować zdobytą wcześniej wiedzę
do rozwiązywania problemów z pogranicza chemii,
biologii i bioﬁzyki. Potraﬁ wyjaśnić znaczenie badań
strukturalnych makrocząsteczek dla rozwoju nauk
biologicznych. Stosuje prawidłową terminologię
z zakresu biochemii strukturalnej.

CHE_K1_U04,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

potraﬁ opracować prezentację multimedialną
z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania
na zadany temat .w sposób przystępny i ciekawy dla
słuchaczy.Prezentuje przygotowaną prezentację
wywierając korzystne wrażenie i budując pozytywny
kontakt z odbiorcami.

CHE_K1_U10,
CHE_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

wykorzystuje dostęp do literaturowych baz danych
w poszukiwaniu artykułów, opracowań i fragmentów
książek dotyczących podanego zagadnienia.
Samodzielnie wybiera materiały źródłowe
z uwzględnieniem krytycznej interpretacji zebranych
materiałów.

CHE_K1_U10,
CHE_K1_U11,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13,
CHE_K1_U15,
CHE_K1_U16,
CHE_K1_U17,
CHE_K1_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

potraﬁ pracować w 2-3 osobowych grupach umiejętnie
rozdzielając zadania członkom grupy. Potraﬁ
przedyskutować w grupie opracowywane zagadnienia
i zaprezentować je. Kształtuje relacje z członkami
grupy sprzyjające efektywnemu działaniu całej grupy.

CHE_K1_U17,
CHE_K1_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

potraﬁ określić potrzebę ciągłego udoskonalania
technik badawczych i metod obliczeniowych w celu
usprawnienia procesów projektowania leków.

CHE_K1_K03,
CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

wykonuje prezentację w sposób staranny i prezentuje
w sposób umożliwiający słuchaczom zapoznanie się
z przedstawianymi zagadnieniami. Kontroluje stres
związany z wystąpieniami publicznymi. Koncentruje
się na postawionych mu celach.

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

potraﬁ uzasadnić i propagować konieczność
proekologicznej świadomości społeczeństwa w celu
utrzymania zrównoważonego rozwoju naszej
cywilizacji.

CHE_K1_K01,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Biologiczna chemia pierwiastków: Pierwiastki życia; metalom vs genom i proteom;
chemiczne i ﬁzyczne czynniki kontrolujące biopierwiastki; biodostępność i
specjacja; chemotyp pierwotny i współczesny; sieci chemiczne; energia w
układach biologicznych i biochemia wodoru; najważniejsze funkcje pierwiastków
chemicznych w układach biologicznych (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo,
Cl, C, N, O, P, S, Si, Se)

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U5, K3

2.

Struktura a działanie małych cząsteczek bioaktywnych: Rola małych cząsteczek w
organizmach żywych, cząsteczki endo- i egzogenne. Losy małych cząsteczek w
organizmie a ich własności ﬁzykochemiczne i strukturalne. Pomiar aktywności
biologicznej małych cząsteczek. Metody badania struktury małych cząsteczek
(krótki przegląd). Przykładowe modele oddziaływania leków z miejscami
aktywnymi makromolekuł, projektowanie leków.

W1, W2, W4, W5, W7,
W8, U1, U2, U4, U5, K1,
K2, K3

3.

Wprowadzenie do struktury i funkcji biomakromolekuł: Elementy budowy
przestrzennej białek: aminokwasy, wiązanie peptydowe, konformacja łańcucha
polipeptydowego i łańcuchów bocznych, elementy struktury drugorzędowej,
motywy strukturalne, klasyﬁkacja topologiczna struktur białek. Struktura
przestrzenna DNA i RNA. Budowa przestrzenna oligosacharydów.

W1, W3, W4, W6, U1, U2,
U3, U4, U5, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny odbywający się w 3
częściach.

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

kolokwia, przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Moduł samokształcenia EChemTest
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1200.5ca7569910fe2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
samokształcenie: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem jest połączenie kompetencji merytorycznych (uzyskanych poprzez zaliczenie odpowiednich
kursów w języku polskim) oraz kompetencji językowych studentów w zakresie terminologii chemicznej
prowadzące do zaliczenia europejskiego testu kompetencji EChe-Test w j.angielskim z jednej z podstawowych
dziedzin chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

204 / 247

W1

dysponuje wiedzą z zakresu jednego wybranegi
spośród podstawowych działów chemii, rozszerzoną
CHE_K1_W05
samodzielnie o brakujące elementy z zakresu tematyki
odpowiednich testów EChemTest

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na samodzielne korzystanie z literatury innych źródeł
informacji, a także podstawową zdolność oceny
rzetelności pozyskanych informacji, wykorzystane
w celu rozszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu
dwóch wybranych, podstawowych działów chemii oraz
podniesienia kompetencji językowych oraz zaliczenia
wybranego testu EChemTest w języku angielskim

CHE_K1_U06

zaliczenie

U2

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na samodzielne korzystanie z literatury innych źródeł
informacji, a także podstawową zdolność oceny
rzetelności pozyskanych informacji, wykorzystane
w celu rozszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu
dwóch wybranych, podstawowych działów chemii oraz
podniesienia kompetencji językowych oraz zaliczenia
wybranego testu EChemTest w języku angielskim

CHE_K1_U08

zaliczenie

U3

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

zaliczenie

U4

posiada umiejętności w zakresie języka angielskiego
pozwalające na połączenie kompetencji
merytorycznych (uzyskanych poprzez zaliczenie
odpowiednich kursów w języku polskim i rozszerzone
samodzielnie o brakujące elementy z zakresu tematyki CHE_K1_U15
testów EChemTest) oraz kompetencji językowych
prowadzące do zaliczenia europejskiego testu
kompetencji EChem-Test w j.angielskim z jednej
spośród podstawowych dziedzin chemii.

zaliczenie

U5

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
językowych

CHE_K1_U16

zaliczenie

U6

potraﬁ odpowiednio okreslić priorytety służace
planowaniu i realizacji samokształcenia w zakresie
połączenia kompetencji merytorycznych i jezykowych

CHE_K1_U18

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

samokształcenie

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawowym celem modułu samokształcenia jest połączenie kompetencji
merytorycznych (uzyskanych poprzez zaliczenie odpowiednich kursów w języku
W1, U1, U2, U3, U4, U5,
polskim) oraz kompetencji językowych studentów w zakresie terminologii
U6
chemicznej prowadzące do zaliczenia europejskiego testu kompetencji EChemTest
w j.angielskim z jednej spośród podstawowych dziedzin chemii.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

samokształcenie

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie jednego testu EChemTest
spośród: Organic Chemistry 3, Inorganic Chemistry 3, Analytical Chemistry
3, Physical Chemistry 3, Biological Chemistry 3, Chemical Engineering 3,
Everyday-life Chemistry.
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Chemia ﬁzyczna powierzchni i elektrochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a139c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

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 wykładu jest zapoznanie studentów z procesami ﬁzykochemicznymi i elektrochemicznymi występującymi
na granicach międzyfazowych oraz nowoczesnymi metodami stosowanymi do badania powierzchni
międzyfazowych. Ponadto kurs ten ma na celu zapoznanie studentów z podstawami nowoczesnej elektrochemii
i jej fundamentalnej roli w elektrolizie, korozji, elektrokatalizie i elektroanalizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia omawiane w czasie wykładu, zjawiska
elektrochemiczne i powierzchniowe oraz ich
zastosowanie w przemyśle.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny

W2

metody interpretacji i dokonywania opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów
elektrochemicznych i powierzchniowych.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie podstawy prawne prawa autorskiego

CHE_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
ﬁzykochemii powierzchni i elektrochemii

CHE_K1_U06

egzamin pisemny

U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHE_K1_U13

egzamin pisemny

K1

absolwent jest gotów do podejmowania decyzji
w oparciu o racjonalne przesłanki; krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania opini
ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05

egzamin pisemny

K2

student jest gotów identyﬁkować i rozwiązywać
problemy związane z przyszłym wykonywaniem
zawodu

CHE_K1_K01

egzamin pisemny

K3

student jest gotów przedstawić i wyjaśnić społeczne
i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy z zakresu ﬁzykochemii powierzchni
i elektrochemii oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Granice międzyfazowe i ich rola w naturze, modele granic międzyfazowych,
termodynamika powierzchni, adsorpcja, kinetyka adsorpcji, nowoczesne metody
badania powierzchni, struktura i właściwości roztworów surfaktantów (koloidy
asocjacyjne). Zastosowanie surfaktantów: zwilżanie, detergencja, emulsyﬁkacja,
liza membran. Zastosowanie monowarstw i dwuwarstw lipidowych w modelowaniu
biomembran. Elektrodowe procesy odwracalne, potencjał i aktywność elektrody,
równanie Nernsta, Siła elektromotoryczna ogniw odwracalnych, konwencja znaku
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
potencjału elektrody i siły elektromotorycznej ogniwa, potencjał mieszany,
K2, K3
elektrody odwracalne, elektrody odniesienia, elektrody jonoselektywne,
zastosowanie pomiarów siły elektromotorycznej do wyznaczania wielkości
termodynamicznych reakcji, elektrodowe procesy nieodwracalne, akumulatory,
ogniwa paliwowe, nadpotencjał, szybkie i wolne procesy elektrodowe, zależność
gęstości prądu od nadnapięcia, równanie Tafela, kinetyka procesów
elektrodowych, elektroliza, prawa Faraday'a, korozja elektrochemiczna, ochrona
antykorozyjna, elektrokataliza, bioelektrochemia, równowaga membranowa.

1.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs podstawowy Chemii ﬁzycznej lub równoważny

Sylabusy
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Właściwości faz krystalicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1200.5ca7569990e41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi właściwościami faz krystalicznych, w szczególności
z opisem tensorowym własności ﬁzycznych kryształów oraz okresleniem zależności struktura krystaliczna własność ﬁzyczna.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje podstawowymi wiadomościami z zakresu
algebry tensorów. Odtwarza podstawową wiedzę
z zakresu teorii grup.

CHE_K1_W01,
CHE_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

deﬁniuje pojęcie anizotropii. Dysponuje wiedzą
z zakresu tensorowego opisu własności ﬁzycznych
przez tensory polarne i aksjalne.

CHE_K1_W01,
CHE_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

opisuje relację symetrii kryształu i właściwości
ﬁzycznych - potraﬁ zastosować zasadę Neumanna.

CHE_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych
właściwości faz krystalicznych

CHE_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

wyjaśnia podstawowe zasady związane z ochroną
praw autorskich.

CHE_K1_W13,
CHE_K1_W14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu
opisu właściwości faz krystalicznych:
termodynamicznych, piroelektrycznych,
piezoelektrycznych, elastycznych, magnetycznych,
ferroicznych, mechanicznych, optycznych,
termicznych i transportowych.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
krystalograﬁi obejmujące przewidywanie
potencjalnych własności ﬁzykochemicznych
na podstawie symetrii i struktury kryształu.

CHE_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U08,
CHE_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

potraﬁ wyszukiwać w literaturze fachowej i bazach
danych informacje dotyczące wskazanych właściwości
faz krystalicznych.

CHE_K1_U06,
CHE_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

potraﬁ zaplanować eksperymenty prowadzące
do określenia anizotropii właściwości fazy krystalicznej
w oparciu o symetrię i strukturę krystaliczną.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02,
CHE_K1_U06,
CHE_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U6

potraﬁ wybrać i zaprezentować najważniejsze aspekty
właściwości wybranej fazy krystalicznej.

CHE_K1_U08,
CHE_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U7

potraﬁ przygotować opracowanie wybranego
zagadnienia w formie pisemnej w języku polskim lub
angielskim z wykorzystaniem różnych źródeł.

CHE_K1_U10,
CHE_K1_U14,
CHE_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U8

potraﬁ przygotować ustną prezentację wybranego
zagadnienia w języku polskim lub angielskim
z wykorzystaniem różnych źródeł.

CHE_K1_U08,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U14,
CHE_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U9

posiada i umie zastosować umiejętności językowe
na poziomie B2 wystarczające do korzystania
z podręczników i monograﬁi w języku angielskim.

CHE_K1_U15

prezentacja

U10

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie w sensie
prowadzenia dyskusji na temat zainicjowany przez
prowadzącego seminarium i /lub prelegenta.

CHE_K1_U17

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

selekcji najważniejszych informacji z literatury
naukowej w celu naświetlenia postawionego
zagadnienia.

CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

dba o jakość i staranność opracowania danego
zagadnienia i jego prezentacji w ramach seminarium.

CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

potraﬁ określić i wyjaśnić aplikacyjne aspekty
właściwości faz krystalicznych i ich roli w rozwoju
nowoczesnych technologii.

CHE_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

8

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

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.

Symetria własności ﬁzycznych a symetria kryształów – zasada Neumanna,
anizotropia, tensorowy opis własności ﬁzycznych – podstawowe wiadomości z
zakresu algebry tensorów, własności tensorów polarnych i osiowych (zerowego,
pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu i wyższych rzędów); strukturalna
charakterystyka wybranych materiałów w aspekcie ich własności
termodynamicznych, piroelektrycznych, dielektrycznych, piezoelektrycznych,
elastycznych, magnetycznych, ferroicznych, mechanicznych, optycznych
(liniowych i nieliniowych), termicznych, transportowych itp.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U10, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Zaliczenie seminarium na pozytywną ocenę warunkiem
dopuszczenia do testu zaliczeniowego. Zaliczenie treści wykładu:
pozytywny wynik testu wielokrotnego wyboru. Zaliczenie
przedmiotu: 40% oceny udziału w seminarium oraz 60% oceny
przyswojenia treści wykładu

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie seminarium na pozytywną ocenę warunkiem
dopuszczenia do testu zaliczeniowego. Punkty za przygotowaną
prezentację oraz czynne uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie
przedmiotu: 40% oceny udziału w seminarium oraz 60% oceny
przyswojenia treści wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na seminariach obowiązkowa

Sylabusy
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Procesy sorpcyjne i katalityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia analityczna i stosowana

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChAnaStosS.1200.5ca7569955ad3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie wiedzy z zakresu zjawisk adsorpcyjnych i katalitycznych od podstaw teoretycznych do aplikacji

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

charakteryzowanie oddziaływań pomiędzy molekułami
w fazie ciekłej i gazowej a powierzchnią
z wytworzeniem wiązań chemicznych oraz
podstawowych reakcji chemicznych przebiegających
w obecności katalizatorów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym.

CHE_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

W2

określenie głównych przemysłowych metod
wytwarzania podstawowych produktów chemicznych
z wykorzystaniem zjawiska katalizy. Określenie
podstawowych metod syntezy katalizatorów
kontaktowych oraz adsorbentów stałych.

CHE_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

W3

stosowanie podstawowych technik ﬁzykochemicznych
do charakteryzacji struktury, stabilności termicznej,
tekstury oraz właściwości powierzchniowych ciał
stałych używanych jako adsorbenty i katalizatory.

CHE_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

W4

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie adsorpcji
i katalizy.

CHE_K1_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

W5

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna zasady bezpiecznego postępowania
z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych, jak również podstawowe regulacje
prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.

CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
raport

W6

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność opisu matematycznego procesów
adsorpcji i katalizy.

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

posiada umiejętność pomiaru powierzchni właściwej,
pojemności sorpcyjnej, kwasowości powierzchniowej,
stabilności termicznej i aktywności katalitycznej, jak
również przeprowadzania analizy statystycznej oraz
krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń.

CHE_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

posiada podstawową umiejętność syntezowania
adsorbentów oraz katalizatorów i określania ich
struktury z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych.

CHE_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U4

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
technologii chemicznej i chemii ﬁzycznej.

CHE_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U5

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U6

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

Sylabusy
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U7

potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ planować
i wykonywać badania (eksperymentalne bądź
teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.

CHE_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U8

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
raport

U9

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHE_K1_U14

raport

U10

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe
życie.

CHE_K1_U16

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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.

Adsorpcja (ﬁzyczna i chemiczna). Termodynamika procesów adsorpcji.
Wyznaczanie izoterm adsorpcji. Kinetyka procesów adsorpcji i desorpcji. Modele
matematyczne opisujące kinetykę i równowagę oraz zależności parametryczne.
Adsorbent (struktura, tekstura, ciała mikro- i mezoporowate). Kinetyka procesów
katalitycznych. Eksperymentalne metody badań aktywności i selektywności
katalizatorów. Ograniczenia dyfuzyjne. Aktywacja, dezaktywacja, reaktywacja oraz
recykling katalizatorów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U10, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, raport Zaliczenie kolokwiów wstępnych oraz raportu końcowego

Sylabusy

Egzamin ustny z zakresu wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych
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Chemia biologiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChOrgBioS.1200.5ca75699cacdc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi technikami eksperymentalnymi oraz teoretycznymi
wykorzystującymi programy komuterowe mających zastosowanie w badaniach w chemii biologicznej. Student
powinien nabyć umiejętność pracy zespołowej, przygotowania planu eksperymentu, dyskusji procedur realizacji
projektu, oraz przygotowania odpowiedniej formy prezentacji wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada podstawową wiedzę na temat procesów
fotochemicznych i fotoﬁzycznych, potraﬁ podać
przykłady luminescencji w przyrodzie i przedmiotach
codziennego użytku,wyjaśnić zjawisko ﬂuorescencji
oraz omówić jego zastosowaie w chemii biologicznej.

CHE_K1_W02,
CHE_K1_W10,
CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

W2

dysponuje znajomością wybranych programów
komputerowych umożliwiającą analizę struktury
makrocząsteczek oraz optymalizację geometrii
cząsteczek leku. Potraﬁ przeprowadzić optymalizację
geometrii cząsteczek leków z wykorzystaniem
wybranych metody półempirycznych i mechaniki
molekularnej oraz określić różnice w konformacji
cząsteczki leku otrzymanej w wyniku obliczeń
teoretycznych z geometrią empiryczną.

CHE_K1_W03,
CHE_K1_W06,
CHE_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

W3

potraﬁ omówić podstawowe elementy struktury
drugorzędowej białek oraz sposób wiązania ligandbiałko z wyszczególnieniem typów oddziaływań.
Potraﬁ wyjaśnić związek pomiędzy budową
i własnościach makromolekuł. Potraﬁ omówić wpływ
różnych czynników na szybkość reakcji
enzymatycznych.

CHE_K1_W08,
CHE_K1_W09,
CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

W4

potraﬁ wymienić najważniejsze elementy budowy
spektrofotometru UV-Vis i spektroﬂuorymetru.

CHE_K1_W10,
CHE_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
kolokwium wstępne

U1

posiada umiejętność matematycznego opisu: związku
między absorbancją a stężeniem oraz wydajności
kwantowej ﬂuorescencji. Prowadzi sprawnie obliczenia
związane z przeliczaniem stężeń roztworów.

CHE_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

U2

potraﬁ wyznaczyć wybrane wielkości ﬁzykochemiczne
wykorzystując spektrofotometrię i spektoﬂuorymetrię
wykorzystując dostępne oprogramowanie.

CHE_K1_U02,
CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

U3

posiada umiejętność przygotowania preparatów
biologicznych z materiału roślinnego
z wykorzystaniem metod i procedur biochemicznych.

CHE_K1_U04,
CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport, kolokwium
wstępne

U4

sprawnie wykorzystuje oprogramowanie służące
do analizy trójwymiarowej struktury białek oraz
małych cząsteczek. Posiada umiejętność korzystania
z bazy danych zawierającej struktury małych
cząsteczek o aktywności biologicznej.

CHE_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U5

potraﬁ zaplanować sposób modyﬁkacji warunków
eksperymentu lub badań teoretycznych
do rozwiązania postawionych problemów.

CHE_K1_U07,
CHE_K1_U09,
CHE_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
raport

U6

potraﬁ przedstawić wyniki własnych badań w formie
protokołu, komunikatu, plakatu, sprawozdania lub
innej formy pisemnej. Potraﬁ samodzielnie korzystać
z literatury oraz wybranych baz danych
i oprogramowania.

CHE_K1_U08,
CHE_K1_U10,
CHE_K1_U11,
CHE_K1_U12,
CHE_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
raport

U7

potraﬁ omówić i stosuje zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz dokonuje selekcji
i utylizacji odpadów chemicznych i biologicznych.

CHE_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U8

student rozumie konieczność rozwiązywania złożonych
problemów w grupie, potraﬁ odpowiedzialnie wykonać
CHE_K1_U11
swoje zadania oraz potraﬁ zaproponować innym
podział obowiązków.

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

potraﬁ przeprowadzić dyskusję przebiegu i wyników
eksperymentu. Kontroluje realizację kolejnych etapów
doświadczenia na podstawie otrzymanych wyników.

CHE_K1_K03,
CHE_K1_K04,
CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

wykonuje doświadczenia z uwagą i starannością,
dokumentując ich przebieg w sposób umożliwiający
weryﬁkację kolejnych etapów.

CHE_K1_K02,
CHE_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Izolacja i oczyszczanie związków biologicznie aktywnych. Wykorzystanie
spektrofotometrii UV-Vis do badania właściwości białek i oznaczania stężenia
białek (metodami pośrednimi i bezpośrednimi) oraz monitorowania reakcji
enzymatycznych. Wykorzystanie spektroﬂuorymetrii do oceny czystości związków
oraz badań struktury i reaktywności układów biologicznych. Budowanie
trójwymiarowych modeli cząsteczek organicznych, optymalizacja ich geometrii z
zastosowaniem mechaniki molekularnej i różnych pól siłowych, jak również
półempirycznych metod mechaniki kwantowej. Budowanie złożonych cząsteczek i
związków jonowych, minimalizacja ich energii oraz wyznaczanie ładunków
atomowych. Badanie konformacji prostych cząsteczek. Podstawy modelowania
molekularnego biocząsteczek. Analiza oddziaływania białko-ligand poprzez
realizację następujących etapów: przygotowanie modelu białka, optymalizacja,
sprawdzenie poprawności modelu i zadokowanie liganda.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
kolokwium wstępne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę, ocena z laboratorium jest średnią z
ocen z 5 ćwiczeń. Do zajęć należy przygotować się wg
instrukcji do ćwiczeń, każdy z prowadzących ustala
indywidualnie sposób zaliczenia danego ćwiczenia.
Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. z każdego ćwiczenia.
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Zarządzanie w praktyce A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1200.5ca756991a8c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHE_K1_W12

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHE_K1_W16

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K1_W14

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHE_K1_W16

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHE_K1_U07

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHE_K1_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHE_K1_K01

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHE_K1_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHE_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie biznesplanu

W2, W3, W4, U1, U2, K2

Sylabusy
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2.

Proces jako podstawa produkcji przemysłowej

W4, U1

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

4.

Podstawowe zasady zarządzania dotyczące: oczekiwań wobec menadżerów,
planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania

K2, K3

5.

Elementy komunikacji interpersonalnej

W2, K1, K2

6.

Aspekty prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w ramach
wycieczki)

W2, W3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę), zaliczenie (stworzenie i zaprezentowanie
biznesplanu), udział w zwiedzaniu fabryki

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Fizykochemia układów makrocząsteczkowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a1844e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami charakterystyki ﬁzykochemicznej polimerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna struktury makrocząsteczek związane z ich
składem, konﬁguracją, konformacją i agregacją oraz
przemiany fazowe w układach makrocząsteczkowych

CHE_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

zjawiska krystalizacji i samoorganizacji w układach
makrocząsteczkowych oraz właściwości popularnych
materiałów polimerowych

CHE_K1_W05,
CHE_K1_W08

egzamin pisemny

W3

współczesne metody ﬁzykochemicznej charakteryzacji
układów polimerowych

CHE_K1_W10,
CHE_K1_W11

egzamin pisemny

W4

student zna zastosowania polimerów w życiu
społeczno-gospodarczym

CHE_K1_W15

egzamin pisemny

W5

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną
z materiałami polimerowymi, ich segregacją oraz
utylizacją

CHE_K1_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać wyboru odpowiednich metod
do charakteryzacji właściwości ﬁzykochemicznych
polimerów.

CHE_K1_U01,
CHE_K1_U02

egzamin pisemny

U2

wyszukać dane ﬁzykochemiczne dotyczące polimerów
oraz zweryﬁkować ich rzetelność w oparciu
o znajomość struktury makrocząsteczki

CHE_K1_U08

egzamin pisemny

U3

skorelować właściwości ﬁzykochemiczne polimerów
ze strukturą makrocząsteczek

CHE_K1_U06

egzamin pisemny

U4

uzasadnić znaczenie układów makrocząsteczkowych
w życiu człowieka

CHE_K1_U12

egzamin pisemny

CHE_K1_K03,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia zagrożenia dla środowiska związanego
z nieprawidłowym wykorzystaniem i utylizacją
polimerów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

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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Struktura polimerów, konformacja i konﬁguracja. Fizykochemiczne metody badań
polimerów: analiza grup końcowych, osmometria, rozpraszanie światła, metody
lepkościowe i sedymentacyjne, metody spektroskopowe. Przemiany fazowe w
układach polimerowych, kryształy polimerowe; samoorganizacja w polimerach
Korelacje pomiędzy strukturą polimerów a właściwościami ﬁzykochemicznymi.
Podstawowe właściwości popularnych polimerów, zasady ich segregacji.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu
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Podstawy chemii nowych materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChNOrgStruS.1200.5ca75699950e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozszerzenie wiedzy w dziedzinie krystalograﬁi w zakresie rodzajów uporządkowań w ciałach stałych, typów
struktury krystalicznej, technik krystalizacji i ich optymalizacji, metod badawczych, ilościowej i jakościowej
analizy fazowej i korzystania z krystalograﬁcznych baz danych

C2

Rozszerzenie wiedzy w dziedzinie spektroskopii elektronowej i magnetochemii kompleksów koordynacyjnych
jonów metali bloku d i f oraz wprowadzenie elementów inżynierii krystalicznej polimerów koordynacyjnych
z uwzględnieniem cząsteczek wielordzeniowych z uwzględnieniem metod planowania syntezy, przeglądu
topologicznych form strukturalnych i ich korelacji z właściwościami optycznymi i magnetycznymi,

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

- Opis rodzajów uporządkowań w ciałach stałych,
materiałów krystalicznych, ciekłokrystalicznych,
amorﬁcznych i kwazikrystalicznych. - Opis głównych
typów struktur krystalicznych. - Opis otrzymywania
materiałów o wysokiej czystości, techniki krystalizacji.
- Opis metod badań strukturalnych monoi polikryształów, z uwzględnieniem stopienia
krystaliczności, tekstury i wielkości krystalitów
w preparatach polikrystalicznych, ilościowej
i jakościowej analizy fazowej, krystalograﬁcznych baz
danych.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

- Opis i projektowanie polimerów koordynacyjnych,
rodzajów sieci koordynacyjnych, metod syntezy. - Opis
polimerów koordynacyjnych metali bloku d i 4f
i rodzajów ligandów w konstrukcji polimerów
koordynacyjnych. - Opis nieorganiczno-organicznych
materiałów hybrydowych. - Opis właściwości
polimerów koordynacyjnych: magnetyzmu,
porowatości, niecentrosymetrycznych i chiralnych. Opis materiałów wielofunkcyjnych

CHE_K1_W11

egzamin pisemny

W3

stosowanie zasad i procedur inżynierii krystalicznej
pod kątem uzyskiwania nowych materiałów
odpowiadającym wymogom współczesnej nauki
i technologii.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność matematycznego opisu widm
elektronowych, wyznaczania termów
spektroskopowych, analizy diagramów Tanabe-Sugano
CHE_K1_U01
jonów d- i f-elektronowych i obliczania momentu
magnetycznego oraz stałej Curie magnetyków
molekularnych

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

zna zasady planowania pomiaru dyfraktometrycznego,
zna zasady określania struktury krystalicznej,
przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej
oceny wiarygodności wyników.

CHE_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ samodzielnie przygotowywać się
do prezentacji, konwersatoriów i egzaminu,
wykorzystując różnorodne materiały (zalecane
i uzupełniające)

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnienia wpływu aktualnej wiedzy, zrozumienia
i utrwalenia nowoczesnej chemii materiałów
molekularnych na dalszy przebieg studiów

CHE_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedniego prowadzenia dokumentacji wyników
doświadczalnych z pomiarów krystalograﬁcznych
i magnetycznych i ich interpretacji, oraz
szczegółowego opisu rozwiązania problemów
obliczeniowych, w sposób umożliwiający innym
studentom zrozumienie zastosowanej metody
i sprawdzenie poprawności.

CHE_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

15

konsultacje

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

2

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Rodzaje uporządkowań w ciałach stałych, materiały krystaliczne,
ciekłokrystaliczne, amorﬁczne i kwazikrystaliczne.
- Główne typy struktur krystalicznych.
- Otrzymywanie materiałów o wysokiej czystości, techniki krystalizacji.
- Zarys metod badań strukturalnych mono- i polikryształów.
- Stopień krystaliczności, tekstura i wielkość krystalitów w preparatach
polikrystalicznych. Ilościowa i jakościowa analiza fazowa.
- Krystalograﬁczne bazy danych.

W1, U2, U3, K1, K2

2.

- Właściwości spektroskopowe i magnetyczne jonów metali d i f elektronowych
- Elementy inżynierii krystalicznej polimerów koordynacyjnych z uwzględnieniem
cząsteczek wielordzeniowych.
- Przykłady właściwości faz stałych opartych na jednordzeniowych i
wielordzeniowych kompleksach jonów d i f ze szczególnym uwzględnieniem
właściwości magnetycznych.
- Termodynamicznie trwałe szkielety wielordzeniowe.
- Wymienne sprzężenie magnetyczne przez mostki molekularne jako podstawa
projektowania koordynacyjnych połączeń magnetycznych.
- Przykłady korelacji magneto-strukturalnych w cząsteczkach wielordzeniowych i
polimerach koordynacyjnych.
- Podstawowe procedury pomiaru momentu magnetycznego w nowoczesnej
magnetochemii (SQUID).
- Magnetyczne polimery koordynacyjne i cząsteczki wielordzeniowe jako baza do
konstrukcji nowych materiałów multifunkcjonalnych.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywny wynik egzaminu, 50% + 1 punkt, przy
równomiernym rozkładzie punktacji z cz. I i cz. II

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

pozytywny wynik zaliczenia, 60% możliwych do
uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowy kurs krystalograﬁi, podstawowy kurs chemii nieorganicznej, podstawowy kurs chemii organicznej

Sylabusy
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Podstawy chemii polimerów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia analityczna i stosowana

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChAnaStosS.1200.5ca7569959dce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw chemii polimerów

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

posługiwanie się terminologią i nomenklaturą
chemiczną w zakresie chemii polimerów,
charakteryzowanie podstawowych typów polireakcji
oraz ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

określanie podstawowych właściwości w tym także
stereochemii makrocząsteczek oraz reaktywności
monomerów. Określenie głównych metod syntezy
makrocząsteczek.

CHE_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

określanie relacji między strukturą a reaktywnością
monomerów.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

interpretacja i dokonywanie opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów
polimeryzacji i właściwości ﬁzykochemicznych
makrocząsteczek.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii
polimerów.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność opisu matematycznego procesów
polimeryzacji w ujęciu termodynamicznym
i kinetycznym.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
polimerów.

CHE_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym.

CHE_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim z wykorzystaniem różnych
źródeł.

CHE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U7

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe
życie.

CHE_K1_U16

zaliczenie na ocenę

CHE_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

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.

Łańcuchowa budowa makrocząsteczek, topologia łańcucha, kryteria podziału
związków wielkocząsteczkowych, pojęcie meru i jednostki konstytucyjnej,
izomeria w chemii polimerów ze szczególnym uwzględnieniem taktyczności,
pojęcie średnich mas molowych i stopnia polidyspersji polimerów, reaktywność
monomerów, kinetyka reakcji polimeryzacji i polikondensacji, mechanizm reakcji
polimeryzacji. Metody polimeryzacji łańcuchowej i stopniowej z uwzględnieniem
technologii stosowanych w przemyśle.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Zaliczenie kolokwiów oraz przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy: Podstawy chemii, Chemia ﬁzyczna I oraz Chemia ﬁzyczna II

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1200.5ca756991eaa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHE_K1_W12

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHE_K1_W16

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K1_W14

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHE_K1_W16

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHE_K1_U07

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHE_K1_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHE_K1_K01

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHE_K1_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHE_K1_K01

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Otwarte innowacje, zarządzanie innowacjami

W3, W4

2.

Zarządzanie relacjami z klientem w B2C. Dobór oferty produktowej oraz
marketingowej w zależności od rodzaju klienta.

W4

Sylabusy
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3.

Regulacje chemiczne, zgodność produktu

W1, W2, U1

4.

Podstawy zarządzania projektami

U2, K1, K2, K3

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W1, W2

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę), zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), zaliczenie kursu A

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

237 / 247

Podstawy fotochemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a1d114.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu procesów fotoﬁzycznych
i fotochemicznych przebiegających w cząsteczkach organicznych i układach polimerowych, zaznajomienie
z terminologią, nomenklaturą i technikami badawczymi w fotochemii. Rozważone zostaną zależności miedzy
strukturą cząsteczki, typem rozpuszczalnika i długością fali światła użytego w eksperymencie fotochemicznym.
Omówione zostaną różne typy reakcji fotochemicznych z podkreśleniem aspektów praktycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na opisanie zjawisk w fotochemii.

CHE_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

potraﬁ omówić zagadnienia z zakresu fotoﬁzyki oraz
potraﬁ opisać zjawiska i procesy fotoﬁzyczne
w przyrodzie.

CHE_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W3

dysponuje wiedzą z zakresu nauk biologicznych
umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji
zjawisk i procesów fotochemicznych zachodzących
w przyrodzie ożywionej.

CHE_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W4

wprawnie posługuje się terminologią i nomenklaturą
chemiczną stosowaną w fotochemii oraz potraﬁ opisać
podstawowe typy reakcji fotochemicznych oraz ich
mechanizmy w aspekcie kinetycznym.

CHE_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W5

potraﬁ wskazać relację pomiędzy strukturą
a fotoreaktywnością połączeń chemicznych, w tym
także makromolekuł.

CHE_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W6

potraﬁ zinterpretować oraz dokonać opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów
i właściwości ﬁzykochemicznych.

CHE_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

W7

dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii
ﬁzycznej, w szczególności w zakresie fotochemii.

CHE_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

W8

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K1_W13

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk
i procesów fotoﬁzycznych i fotochemicznych.

CHE_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
ﬁzycznej.

CHE_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U4

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych, w szczególności do biologii
i ﬁzyki.

CHE_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

U5

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami.

CHE_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

U6

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHE_K1_U13

egzamin pisemny / ustny

U7

posiada 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.

CHE_K1_U15

egzamin pisemny / ustny

CHE_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowa terminologia i zagadnienia w fotochemii.

W4, W8, U3, U5, U6, U7,
K1

2.

Absorpcja światła, wzbudzone elektronowo stany cząsteczek i agregatów
molekularnych, przejścia promieniste i bezpromieniste w cząsteczkach
wzbudzonych, diagram Jabłońskiego.

W2, W3, U2, U4

3.

Kinetyka dezaktywacji stanów wzbudzonych. Wygaszanie stanów wzbudzonych.

W1, W6, U1, U2

4.

Kinetyka prostych reakcji fotochemicznych.

W4, W7, U1, U2, U3, U6

5.

Tworzenie ekscimerów i ekscipleksów.

W2, W5, W6, U2, U4, U5,
U6

6.

Mechanizmy przenoszenia energii.

W2, W3, W4, W5, U2, U3,
U4, U5, U6

7.

Migracja energii w polimerach, efekt antenowy.

W2, W4, W5, W6, W7

8.

Najważniejsze typy reakcji fotochemicznych

W3, W4, W5, W7, U2, U3,
U4, U5, U6

9.

Główne techniki eksperymentalne fotochemii. Działanie laserów.

W2, W7, U2, U3, U4, U5,
U6

10.

Fotoindukowane przeniesienie elektronu, fotoliza, fotoizomeryzacja.

W3, W4, W5, W6, W7,
U2, U3, U4, U5, U6

11.

Fotoaddycja, fotodegradacja i fotoutlenianie

W3, W4, W5, W6, W7,
U2, U3, U4, U5, U6

12.

Reakcje fotosensybilizowane

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, U1, U2, U3, U4

13.

Reakcje fotochemiczne w układach polimerowych.

W4, W5, W6, W7, U2, U3,
U5, U6

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Chemii ﬁzyczna. Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.1200.5ca7569923309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami historii chemii oraz przedstawienie
zawiłych dróg rozwoju chemii na przestrzeni wieków. Treści wykładu przekażą studentom szereg ciekawostek
oraz uświadomią, że obecny stan wiedzy chemicznej to wynik działań wielu pokoleń naukowców.

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 podstawową terminologię chemiczną
oraz jej historyczne podstawy

CHE_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie podstawowe prawa chemiczne
w aspekcie historycznym

CHE_K1_W09

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie na poziomie rozszerzonym zagadnienia
CHE_K1_W11
w zakresie wybranych działów z zakresu historii chemii

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie korelacje osiągnięć naukowych
w dziedzinie chemii z ich zastosowaniem w życiu
codziennym w ujęciu historycznym

CHE_K1_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
naukowej, w tym zbiorów muzeów popularyzujących
naukę

CHE_K1_U08

egzamin pisemny

U2

potraﬁ przedstawić w formie pisemnej rozwój
podstawowych pojęć i poglądów chemicznych
na przestrzeni wieków

CHE_K1_U14

egzamin pisemny

CHE_K1_K05,
CHE_K1_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do realnego określania zagrożeń dla
środowiska; wypełniania zobowiązań społecznych oraz
dbałości o zasoby muzealne nauk przyrodniczych
a w szczególności chemii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Początki chemii. Rozwój i osiągnięcia technologiczne w dziedzinie chemii w
epokach miedzianej, brązowej i żelaznej. Rozwój praktycznej chemii w
starożytnych państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego, Indiach i
Chinach. Poglądy na budowę materii głoszone przez ﬁlozofów greckich. Początki
alchemii na forum międzynarodowym, rozwój alchemii arabskiej (VIII w.) i
europejskiej (X-XVII w.). Alchemia praktyczna i spekulatywna. Odkrycie nowych
pierwiastków, związków chemicznych, rozwój aparatury. Avicenna - ﬁlozof,
alchemik, ojciec medycyny i farmacji. Księgozbiory w bibliotekach arabskich,
odkrycia alchemików europejskich (Albert Wielki, R. Bacon, Pseudo-Geber); język
alchemiczny. Prace Agricoli. Jatrochemia. Teoria ﬂogistonu. Początki chemii
naukowej. Rozwój chemii w XVIII-XX w.: podstawowe prawa chemiczne, symbole
chemiczne - tablica układu okresowego. Rozwój chemii organicznej.
Promieniotwórczość. Izotopy. Historia teorii budowy atomu. Rozwój chemii w
Polsce w epoce żelaza. Polscy alchemicy - Michał Sędziwój. Chemia w Szkole
Głównej Koronnej - historia chemii na UJ. Rozwój chemii na Uniwersytecie
Wileńskim, Lwowskim i Warszawskim. Międzynarodowe i Polskie Towarzystwa
Naukowe.

1.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testu (40 pytań) oraz 2 pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku (CHM, OSR, ZMN) i III roku (CHE, ZMN) studiów I stopnia oraz I roku (CHE, CHM, ZMN) i II roku
(CHE, ZMN) studiów II stopnia.

Sylabusy
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Matematyczne metody chemii II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł: Chemia ﬁzyczna i teoretyczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a21a38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

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

podstawy teorii dystrybucji

CHE_K1_W01

egzamin ustny

W2

podstawowe transformacje całkowe

CHE_K1_W01

egzamin ustny

W3

podstawowe metody rozwiązywania prostych
cząstkowych równań różniczkowych

CHE_K1_W01

egzamin ustny

W4

pojęcie pochodnej funkcjonalnej

CHE_K1_W01

egzamin ustny

W5

podstawowe zastosowania metod matematycznych
w chemii

CHE_K1_W01

egzamin ustny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać w obliczeniach podstawowe własności
delty Diraca i jej pochodnych

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

wyznaczyć pochodną dystrybucyjną

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

wyznaczyć transformaty Laplace'a i Fouriera typowych
funkcji

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U4

wyznaczyć postać wybranych operatorów
różniczkowych w ortogonalnych układach
współrzędnych

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U5

rozwiązać proste cząstkowe równanie różniczkowe

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U6

wyznaczyć pochodną funkcjonalną

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U7

zastosować metody matematyczne do analizy modeli
ﬁzycznych i chemicznych

CHE_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

uczestnictwo w egzaminie

1

rozwiązywanie zadań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

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.

Teoria dystrybucji

W1, U1, U2

2.

Transformacja Laplace'a

W2, U3

3.

Transformacja Fouriera

W2, U3

Sylabusy
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4.

Krzywoliniowe układy współrzędnych

W3, U4

5.

Cząstkowe równania różniczkowe

W3, U5, U7

6.

Wybrane funkcje specjalne

W3, U5

7.

Wybrane wielomiany ortogonalne

W3, U5

8.

Pochodna funkcjonalna

W4, W5, U6

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

chemia

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 chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek studiów chemia, jako jeden z tradycyjnych kierunków uniwersyteckich, ma dostarczyć wiedzy z zakresu chemii w
szerokim aspekcie tej nauki. Studia na kierunku chemia oprócz solidnych podstaw wiedzy i umiejętności z zasadniczych
działów chemii uzupełnionych o wiedzę z matematyki, ﬁzyki i biologii, zapoznają studentów z nowoczesnymi zastosowaniami
tej nauki w rozwiązywaniu aktualnych problemów.
Studia na kierunku chemia mają dostarczyć specjalistów o gruntownym wykształceniu chemicznym dla gospodarki,
szkolnictwa i jednostek badawczych.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Chemia wykazuje zbieżność w realizacji misji i strategii uczelni (Strategia Rozwoju UJ
2014-2020) w następujących punktach:
(i) Program studiów ma charakter innowacyjny, podejmowanie zatrudnienia przez jego absolwentów prowadzić będzie do
transferu wiedzy stymulującego innowacyjność w gospodarce
(ii) W doskonaleniu programu studiów biorą udział różne grupy interesariuszy, w tym również potencjalni pracodawcy.
(iii) Prowadzenie kierunku wzmacnia obszar nauk ścisłych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej UJ
Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych, drobnej
wytwórczości, laboratoriach chemicznych, pracy w jednostkach naukowych czy badawczo-rozwojowych a także do podjęcia
dalszego kształcenia w szkole doktorskiej lub podyplomowych.

Cele kształcenia
Wykształcenie chemików gotowych do podjęcia pracy w:
1. przemyśle
2. laboratoriach przemysłowych i analitycznych

Charakterystyka kierunku
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3. drobnej wytwórczości
4. jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych
5. szkolnictwie

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Chemia i przemysł chemiczny jest jednym z fundamentów determinujących standard życia współczesnych społeczeństw.
Niezbędne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających wykształcenie w zakresie chemii, mogących podjąć nie tylko
podjąć pracę w gospodarce, ale też bazując na znajomości aktualnych osiągnięć naukowych uczestniczyć czynnie we
wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz, dzięki przygotowaniu do pracy badawczej, włączyć się twórczo w poszukiwanie
nowych rozwiązań. Kierunek chemia ma na celu kształcenie takich specjalistów.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów na kierunku chemia ma na celu wykształcić osoby posiadające kompetencje pozwalające na znalezienie
zatrudnienia w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i pokrewnych, laboratoriach chemicznych
różnego typu, szkolnictwie oraz jednostkach badawczych. Służy temu program studiów, który oprócz gruntownej wiedzy z
zasadniczych działów chemii dostarcza wiedzy o aktualnych kierunkach jej rozwoju. Szeroki wybór kursów specjalizacyjnych
oraz nacisk na aktywne uczestniczenie w badaniach służy zdobywaniu przez studenta wiedzy w obszarze nowoczesnych
zastosowań chemii oraz kompetencji pozwalających na czynne uczestnictwo w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Opracowany program studiów jest okresowo konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu. Ich uwagi dotyczące
proﬁlu absolwenta są uwzględniane przy modyﬁkacjach programu.

Charakterystyka kierunku
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Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace dyplomowe mają charakter badawczy i prowadzone są w ścisłym powiązaniu z tematyką
badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w
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tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Przedmioty obowiązkowe z zakresu chemii realizowane są w trakcie pierwszego semestru studiów. Od drugiego semestru
studenci wybierają jeden z paneli specjalizacyjnych; przydział na panele następuje według rankingu uwzględniającego
preferencje studentów oraz wynik rekrutacji na studia. Drugi rok studiów poświęcony jest w większości na wykonanie badań i
przygotowanie pracy magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

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

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

118

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: 1440

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

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

CHE_K2_W01

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki, nauk
biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające na posługiwanie się metodami i
pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji

P7U_W, P7S_WG

CHE_K2_W02

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu metod obliczeniowych
P7S_WG
właściwych dla danej specjalizacji

CHE_K2_W03

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia) w zakresie glównych działów
chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii

P7U_W, P7S_WG

CHE_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu danej specjalizacji
pozwalające na samodzielną pracę badawczą

P7U_W, P7S_WG

CHE_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz regulacje
prawne związane z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie
nabytej wiedzy w pracy zawodowej

P7S_WK

CHE_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

P7S_WK

CHE_K2_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności
intelektualnej

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

CHE_K2_U01

Absolwent potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz
ocenić rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać z zasobów informacji
patentowej

P7S_UW

CHE_K2_U02

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i wykonywać badania teoretycznych i/lub
eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań

P7U_U, P7S_UW

CHE_K2_U03

Absolwent potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie
przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

CHE_K2_U04

Absolwent potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz
pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

P7U_U, P7S_UW

CHE_K2_U05

Absolwent potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć
dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalnościach

P7S_UK

CHE_K2_U06

Absolwent potraﬁ zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się
specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych
(poziom B2+)

P7S_UK

CHE_K2_U07

Absolwent potraﬁ potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces
samokształcenia

P7S_UU

CHE_K2_U08

Absolwent potraﬁ pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym
kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,
związane z pracą zespołową

P7S_UO

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

CHE_K2_U09

Absolwent potraﬁ mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potraﬁ
określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

P7S_UU

CHE_K2_U10

Absolwent potraﬁ formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

P7S_UK, P7S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

CHE_K2_K01

Absolwent jest gotów do wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

CHE_K2_K02

Absolwent jest gotów do wykazywania się odpowiedzialnością zarówno w planowaniu,
jak i wykonywaniu badań eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń związanych z
P7S_KK, P7S_KO,
wykonywaną pracą laboratoryjną, stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
P7S_KR
zminimalizowania skutków dla środowiska naturalnego, stosowania zasad BHP w
środowisku pracy

CHE_K2_K03

Absolwent jest gotów do przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego odgrywania roli w środowisku
zawodowym i społecznym

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

CHE_K2_K04

Absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
poszukiwania opinii ekspertów

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

CHE_K2_K05

Absolwent jest gotów do myslenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
podejmowania z własnej inicjatywy działań uwzględniając związane z nimi szanse i
zagrożenia.

P7U_K, P7S_KO

CHE_K2_K06

Absolwent jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
mając na uwadze jej społeczne i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym
odpowiedzialności

P7S_KK, P7S_KO

CHE_K2_K07

Absolwent jest gotów do realnego określania zagrożeń dla środowiska; wypełniania
zobowiązań społecznych, podejmowania inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na
rzecz społeczeństwa

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KK
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Plany studiów
Studenci muszą zrealizować kurs "Chemia teoretyczna - kurs mały" lub Chemia teoretyczna - kurs
duży składający się z kursów: "Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki
statycznej" i "Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa". Kursy obligatoryjne, na I roku,
student może zrealizować w języku polskim lub w języku angielskim. W trakcie studiów student musi
zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 4 punkty ECTS oraz kurs w
języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS.
Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może zrealizować przedmioty fakultatywne zgodne z
tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza
poniższego katalogu. Student musi zrealizować kursy fakultatywne w wymiarze, który zapewni
uzyskanie łącznie 60 punktów ECTS na I roku i 60 ECTS na II roku. Ewentualna nadwyżka punktów
uzyskana na I roku studiów zostanie zaliczona na poczet II roku.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szkolenie BHK/Safety at Work Training

4

-

zaliczenie

O

Analiza instrumentalna/ Instrumental Analysis

30

3,0

egzamin

O

Analiza instrumentalna - laboratorium/Instrumental Analysislaboratory class

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza strukturalna z krystalochemią/Structural analysis and crystal
chemistry

51

3,0

egzamin

O

Spektroskopia molekularna/Molecular spectroscopy

80

6,0

egzamin

O

Spektroskopia molekularna - laboratorium/ Molecular spectroscopy laboratory class

40

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia teoretyczna - kurs mały/Theoretical chemistry - small course

120

8,0

egzamin

O

Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i
termodynamiki statycznej

60

5,0

egzamin

O

Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa

60

7,0

egzamin

O

Spectroscopic methods for characterization and imaging of
biomaterials

65

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Chemistry B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Chemistry C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej II/Protection of Intellectual Property
Rights II

15

1,0

zaliczenie

O

Optical and spectroscopic devices for chemical sensing

30

3,0

egzamin

F

Methods of spectroscopic imaging of biological samples

30

3,0

egzamin

F

Nano/microstructural systems for drug delivery

30

3,0

egzamin

F

Medyczna chemia nieorganiczna

15

1,0

zaliczenie

F

Chemia żywności

15

1,0

egzamin

F

Chemia w warunkach ekstremalnych i niestandardowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki prezentacji danych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Analytical Chemistry of Natural Products

15

3,0

egzamin

F

Glikochemia

15

3,0

egzamin

F

Transition metal catalysis in organic synthesis

15

3,0

egzamin

F

Inorganic Reaction Mechanisms

30

3,0

egzamin

F

Molecular Magnetism

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metal-organic frameworks: advanced multifunctional materials

30

3,0

egzamin

F

Photoelectrochemistry of semiconductors and photovoltaics

30

3,0

egzamin

F

Terapeutyczne działanie związków chemicznych wytwarzanych przez
mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Surface Chemistry of Solids

15

1,0

egzamin

F

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym

30

3,0

egzamin

F

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na owady zapylające

15

1,0

egzamin

F

Język C

45

3,0

zaliczenie

F

Metody numeryczne

45

3,0

zaliczenie

F

Modelowanie molekularne w praktyce

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Programowanie obliczeń naukowych w Fortranie

45

4,0

zaliczenie

F

Programowanie obliczeń naukowych w języku Python

45

4,0

zaliczenie

F

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody aktywizujące w nauczaniu chemii

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

F

Spektroskopia Ramana w katalizie nowych materiałów

15

1,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Frontiers in Crystal Engineering

30

3,0

egzamin

F

Charge density from X-ray diﬀraction studies

30

3,0

egzamin

F

Nowoczesne metody badań materiałów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fundamentals of environmental catalysis

30

3,0

egzamin

Umiejętności interpersonalne

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Clay Minerals and Zeolites

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych

30

3,0

egzamin

F

Fotochemia związków koordynacyjnych

30

3,0

zaliczenie

F

Zaawansowane modelowanie molekularne

30

3,0

egzamin

F

Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium

45

5,0

zaliczenie

F

Teoretyczna spektroskopia chemiczna

30

3,0

egzamin

F

Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++

45

5,0

zaliczenie

F

Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych

30

3,0

zaliczenie

F

Analiza spektroskopowa związków naturalnych

30

3,0

egzamin

F

Polielektroility oraz ich zastosowanie w medycynie i nanotechnologii

30

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chemik na ścieżkach muzyki

15

1,0

zaliczenie

F

Introduction to circular economy for chemists

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Chemistry B2+

30

2,0

egzamin

F

English for Chemistry C1+

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemometria

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kalibracja analityczna

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna proﬁlu Analityka chemiczna

60

5,0

zaliczenie

O

Analityka środowiska

60

6,0

egzamin

O

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej

60

6,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Toksykologia środowiska

30

2,0

egzamin

O

Analiza farmaceutyczna

15

1,0

zaliczenie

O

Katalityczne ograniczanie zanieczyszczeń wody i powietrza

15

1,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia

60

6,0

egzamin

O

Chemia bionieorganiczna

30

2,0

zaliczenie

O

Struktura i funkcja małych biocząsteczek

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Krystalograﬁa makrocząsteczek

15

1,0

zaliczenie

Biochemia ﬁzyczna

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Biochemiczna analiza instrumentalna

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia biologiczna

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia leków

30

3,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne wyzwania chemii środowiska

30

3,0

egzamin

O

Chemia spożywcza z elementami technologii żywności

30

3,0

egzamin

O

Monitoring powietrza, wód i gleb

30

3,0

egzamin

O

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

30

2,0

zaliczenie

O

Substancje szkodliwe dla środowiska w żywności i kosmetykach

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zaawansowane techniki eksperymentalne w chemii środowiska

60

6,0

zaliczenie

Monitoring środowiska – zajęcia terenowe

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska

45

3,0

zaliczenie

O

Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Panel: Chemia biologiczna
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

O

O

Ścieżka: Panel: Chemia i monitoring środowiska
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

O

Ścieżka: Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody badań struktur polikryształów

15

2,0

egzamin

O

Metody badań struktur polikryształów - laboratorium

15

1,0

zaliczenie

O

Nieorganiczne materiały molekularne

30

3,0

egzamin

O

Samoorganizacja struktur krystalicznych - grupy przestrzenne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy teorii ciała stałego

30

3,0

egzamin

O

Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej 45

5,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia nowych materiałów
molekularnych

75

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemometria

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kalibracja analityczna

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna proﬁlu Analityka chemiczna

60

5,0

zaliczenie

O

Toksykologia sądowa

30

2,0

egzamin

O

Fizykochemia kryminalistyczna

30

3,0

egzamin

O

Metody analityczne w chemii sądowej

45

4,0

egzamin

O

Zastosowanie metod i technik analitycznych w badaniach sądowych

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Od śladu do opinii - teoria i praktyka

15

1,0

egzamin

Przedmiot

Ścieżka: Panel: Chemia sądowa
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

O

Ścieżka: Panel: Chemia teoretyczna i komputerowa
Student na I roku wybiera jeden z Paneli. Za zgodą kierownika Panelu student wybiera kursy fakultatywne z kursów
oferowanych przez Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna chemia teoretyczna - wprowadzenie do pracowni
specjalizacyjnej

30

2,0

zaliczenie

O

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia teoretyczna i komputerowa

120

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Panel: Chemistry of materials
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Functional materials – synthetic strategies

30

3,0

zaliczenie

O

Chemistry of materials and their surfaces

45

4,0

egzamin

O

Materials for sustainable energy

45

4,0

egzamin

O

Environment-oriented chemical processes

20

2,0

zaliczenie

O

Miniproject

180

12,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fizykochemia układów zdyspergowanych

15

1,0

egzamin

O

Wprowadzenie do nanotechnologii i metod syntezy
nanostrukturalnych materiałów

30

2,0

egzamin

O

Mikroskopowe i spektroskopowe metody badania powierzchni i
nanostruktur

30

2,0

egzamin

O

Polimery dla potrzeb nanotechnologii

30

2,0

egzamin

O

Eksperymentalne metody ﬁzykochemiczne w nanotechnologii laboratorium

150

13,0

zaliczenie na
O
ocenę

Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii - seminarium
specjalizacyjne

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Fizykochemia nanostrukturalnych warstw powierzchniowych

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody statystyczne w opracowaniu wyników eksperymentu
chemicznego

15

1,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mechanizmy reakcji fotochemicznych i procesów fotokatalitycznych

30

3,0

egzamin

O

Fotochemia w układach mikroheterogenicznych

15

1,0

zaliczenie

O

Fotochemia stosowana

15

1,0

zaliczenie

O

Spektroskopia ciała stałego

30

3,0

egzamin

O

Spektroskopia oscylacyjna w medycynie

15

1,0

zaliczenie

O

Metody luminescencyjne w badaniach biologicznych i materiałowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Spektroskopia wiązania wodorowego

30

3,0

egzamin

Fotochemia Stosowana i Biospektroskopia- laboratorium

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Panel: Fotochemia i biospektroskopia
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fotochemia Stosowana i Biospektroskopia - seminarium
specjalizacyjne

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zastosowania doświadczalnych i teoretycznych metod spektroskopii
molekularnej w badaniach makrocząsteczek

15

1,0

zaliczenie

Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kataliza przemysłowa

150

13,0

egzamin

O

Metody charakteryzacji katalizatorów

105

9,0

egzamin

O

Reaktory chemiczne

15

1,0

zaliczenie

O

Nowe materiały w katalizie heterogenicznej

60

5,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kataliza heterogeniczna

30

3,0

egzamin

O

Metody badawcze w katalizie i chemii powierzchni

15

1,0

zaliczenie

O

Materiały mikro i mezoporowate

30

3,0

egzamin

O

Spektroskopia IR i EPR

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna panelu Nanochemia i kataliza

120

9,0

zaliczenie

O

Seminarium specjalizacyjne panelu Nanochemia i kataliza

30

3,0

zaliczenie

O

Modelowanie molekularne materiałów

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Ścieżka: Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

Ścieżka: Panel: Nanochemia i kataliza
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

Ścieżka: Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zastosowanie metali w syntezie organicznej

30

3,0

egzamin

O

Mechanizmy reakcji w chemii organicznej

30

3,0

egzamin

O

Analiza retrosyntetyczna

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nowoczesna synteza stereoselektywna

30

3,0

egzamin

Przedmiot

Plany studiów

O

17 / 564

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia specjalizacyjna panelu Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia
150
organiczna

11,0

zaliczenie na
O
ocenę

Magnetyczny rezonans jądrowy: zasady i stosowanie

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia związków heterocyklicznych

15

1,0

egzamin

O

Reakcje perycykliczne

15

1,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia polimerów

150

12,0

egzamin

O

Metody charakteryzacji polimerów

90

8,0

egzamin

O

Technologia materiałów polimerowych

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polimery hydroﬁlowe i naturalne

45

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie / Magister Seminar

30

-

-

O

Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych

30

2,0

egzamin

F

Quantum-Chemical Molecular-Modeling

90

10,0

egzamin

F

Spectroscopy of Hydrogen - Bonded Systems

45

5,0

egzamin

F

Multivariate Analysis in Chemistry

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Forensic chemistry

20

2,0

egzamin

F

Forensic chemistry - laboratory

40

3,0

zaliczenie

F

Fotofarmakologia

15

1,0

zaliczenie

F

Good chemistry – methodological, ethical and social dimensions

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Spectroscopic methods for characterization and imaging of
biomaterials

65

5,0

egzamin

F

Pracownia magisterska / Magister Laboratory Class

250

-

-

O

Przedmiot
Zastosowanie metod NMR do ustalania struktury połączeń
organicznych

Ścieżka: Panel: Polimery i kompozyty
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
Przedmiot
Toksykologia kliniczna

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

15

1,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

egzamin

O

Ścieżka: Panel: Chemia biologiczna
Student na I roku wybiera jeden z Paneli.
Przedmiot
Struktura i funkcja białek

O

Ścieżka: Panel: Chemia sądowa
Przedmiot
Toksykologia kliniczna

O

Ścieżka: Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia spektroskopii oscylacyjnej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zjawiska przeniesienia elektronu i protonu

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fotokataliza i fotomateriały

30

3,0

egzamin

Nanomateriały

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot
Materiały nanostrukturalne do zastosowań w elektrochemii

O

Ścieżka: Panel: Fotochemia i biospektroskopia
Przedmiot

Ścieżka: Panel: Nanochemia i kataliza
Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot
Seminarium magisterskie / Magister Seminar

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Optical and spectroscopic devices for chemical sensing

30

3,0

egzamin

F

Methods of spectroscopic imaging of biological samples

30

3,0

egzamin

F

Nano/microstructural systems for drug delivery

30

3,0

egzamin

F

Medyczna chemia nieorganiczna

15

1,0

zaliczenie

F

Chemia żywności

15

1,0

egzamin

F

Chemia w warunkach ekstremalnych i niestandardowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody i techniki prezentacji danych

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Analytical Chemistry of Natural Products

15

3,0

egzamin

F

Glikochemia

15

3,0

egzamin

F

Transition metal catalysis in organic synthesis

15

3,0

egzamin

F

Inorganic Reaction Mechanisms

30

3,0

egzamin

F

Molecular Magnetism

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metal-organic frameworks: advanced multifunctional materials

30

3,0

egzamin

F

Photoelectrochemistry of semiconductors and photovoltaics

30

3,0

egzamin

F

Terapeutyczne działanie związków chemicznych wytwarzanych przez
mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Surface Chemistry of Solids

15

1,0

egzamin

F

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym

30

3,0

egzamin

F

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na owady zapylające

15

1,0

egzamin

F

Język C

45

3,0

zaliczenie

F

Metody numeryczne

45

3,0

zaliczenie

F

Modelowanie molekularne w praktyce

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Programowanie obliczeń naukowych w Fortranie

45

4,0

zaliczenie

F

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody aktywizujące w nauczaniu chemii

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

F

Spektroskopia Ramana w katalizie nowych materiałów

15

1,0

egzamin

F

Frontiers in Crystal Engineering

30

3,0

egzamin

F

Charge density from X-ray diﬀraction studies

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nowoczesne metody badań materiałów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fundamentals of environmental catalysis

30

3,0

egzamin

Umiejętności interpersonalne

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Clay Minerals and Zeolites

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych

30

3,0

egzamin

F

Fotochemia związków koordynacyjnych

30

3,0

zaliczenie

F

Zaawansowane modelowanie molekularne

30

3,0

egzamin

F

Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium

45

5,0

zaliczenie

F

Teoretyczna spektroskopia chemiczna

30

3,0

egzamin

F

Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++

45

5,0

zaliczenie

F

Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych

30

3,0

zaliczenie

F

Analiza spektroskopowa związków naturalnych

30

3,0

egzamin

F

Polielektroility oraz ich zastosowanie w medycynie i nanotechnologii

30

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pracownia magisterska / Magister Laboratory Class

250

46,0

zaliczenie

O

Programowanie obliczeń naukowych w języku Python

45

4,0

zaliczenie

F

Chemik na ścieżkach muzyki

15

1,0

zaliczenie

F

Introduction to circular economy for chemists

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

22 / 564

Analiza instrumentalna/ Instrumental Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a6f423.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, 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 1

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 podstawami ﬁzykochemicznymi oraz zakresem zastosowań metod analizy
instrumentalnej: spektrometrycznych, elektrochemicznych, radiometrycznych, termometrycznych, metod
rozdzielania składników próbek o złożonym składzie (metody chromatograﬁczne, elektroforetyczne) oraz metod
łączonych.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań metod analitycznych w różnych dziedzinach nauki i w praktyce (m.in.
w badaniach naukowych, przemyśle, ochronie środowiska, medycynie, badaniach kryminalistycznych).

C3

Uświadomienie słuchaczom znaczenia dokładności wyniku analitycznego (błędy w analizie chemicznej,
najważniejsze pojęcia charakteryzujące jakość metod analitycznych oraz podstawy walidacji tych metod).

C4

Zapoznanie studentów ze specjalnymi problemami analitycznymi i metodami ich rozwiązywania (podstawy
i przykłady): np. analiza punktowa i analiza rozmieszczenia (niejednorodność materiałów stałych), specjacja
i analiza specjacyjna, monitoring środowiska, analiza procesowa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

klasyﬁkację metod analizy instrumentalnej, zarówno
z punktu widzenia ich ﬁzykochemicznych podstaw jak
i informacji analitycznej dostarczanej przez te metody.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W2

podstawy ﬁzykochemiczne metod analizy
instrumentalnej: spektrometrycznych,
elektrochemicznych, radiometrycznych,
termometrycznych, metod rozdzielania składników
próbek o złożonym składzie (metody
chromatograﬁczne, elektroforetyczne), a także metod
łączonych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

zasady doboru metody analizy instrumentalnej
odpowiedniej do rozwiązania postawionego problemu
analitycznego z zakresu m.in. monitoringu
zanieczyszczenia środowiska i specjacji.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W4

zasady metod analizy rozmieszczenia, w szczególności
metod analizy powierzchni ciał stałych (badanie
niejednorodności powierzchni).

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W5

student zna budowę i zasadę działania czujników
chemicznych i biochemicznych oraz możliwości
i dziedziny ich zastosowania.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W6

student zna wybrane metody przygotowania próbek
do analizy i wzbogacania analitu.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W7

student zna schemat procesu analitycznego
z uwzględnieniem przepływu informacji chemicznej
w tym procesie, najważniejsze pojęcia
charakteryzujące jakość metod analitycznych,
podstawy walidacji tych metod oraz rozumie
zasadność ich stosowania.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sklasyﬁkować metody analizy instrumentalnej, tak
z punktu widzenia ich ﬁzykochemicznych podstaw jak
i informacji analitycznej dostarczanej przez te metody.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

scharakteryzować podstawy ﬁzykochemiczne oraz
zakres zastosowań metod analizy instrumentalnej:
spektrometrycznych, elektrochemicznych,
radiometrycznych, termometrycznych, metod
rozdzielania składników próbek o złożonym składzie
(metody chromatograﬁczne, elektroforetyczne),
a także metod łączonych.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U3

uzasadnić wybór metody analizy instrumentalnej
odpowiedniej do rozwiązania postawionego problemu
analitycznego z zakresu m.in. monitoringu
zanieczyszczenia środowiska i specjacji.

CHE_K2_U10

egzamin pisemny

U4

opisać zasadę metod analizy rozmieszczenia,
w szczególności metod analizy powierzchni ciał
stałych (badanie niejednorodności powierzchni).

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

Sylabusy
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U5

opisać budowę i scharakteryzować zasadę działania
czujników chemicznych i biochemicznych oraz potraﬁ
wskazać ich zastosowania.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U6

dokonać wyboru metody przygotowania próbki
do analizy i wzbogacania analitu w zależności
od rodzaju próbki, analitu oraz metody
instrumentalnej.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U7

przedstawić i skomentować schemat procesu
analitycznego z uwzględnieniem przepływu informacji
chemicznej w tym procesie, scharakteryzować
najważniejsze pojęcia dotyczące jakości metod
analitycznych oraz zaplanować przebieg walidacji
metody.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U8

student ma świadomość konieczności dokształcania
się i potraﬁ określić jego kierunki.

CHE_K2_U09

egzamin pisemny

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszukiwania informacji i konsultacji z ekspertami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Podstawy klasyﬁkacji metod analizy chemicznej.
Przegląd i omówienie podstaw ﬁzykochemicznych współczesnych metod analizy
instrumentalnej (m.in. metody wykorzystujące promieniowanie
elektromagnetyczne: spektrometria atomowa absorpcyjna i emisyjna,
ﬂuorescencja atomowa, spektrometria cząsteczkowa UV/VIS/IR, spektrometria
rentgenowska, spektrometria gamma; spektrometria mas; metody
elektroanalityczne: potencjometria, woltamperometria, kulometria,
konduktometria; analiza termiczna: TGA, DTA; radiochemiczne metody analizy i
inne). Miareczkowanie instrumentalne. Metody przygotowania próbek,
wyodrębniania i wzbogacania śladowych analitów, rozdzielania składników próbek
W1, W2, W3, W4, W5,
o złożonym składzie: ekstrakcja, metody chromatograﬁczne - chromatograﬁa
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
gazowa i cieczowa, elektroforeza. Czujniki chemiczne i biochemiczne. Metody
U5, U6, U7, U8, K1
łączone w analizie chemicznej: m.in. GC-MS, LC-MS, LA-ICP-MS, TOF-SIMS.
Przegląd zastosowań metod analitycznych w różnych dziedzinach nauki i w
praktyce (m.in. w badaniach naukowych, przemyśle, ochronie środowiska,
medycynie, badaniach kryminalistycznych). Specjalne problemy analityczne i
metody ich rozwiązywania (podstawy i przykłady): np. analiza punktowa i analiza
rozmieszczenia (niejednorodność materiałów stałych), specjacja i analiza
specjacyjna, monitoring środowiska, analiza procesowa. Pomiar analityczny z
metrologicznego punktu widzenia. Błędy w analizie chemicznej. Najważniejsze
pojęcia charakteryzujące jakość metod analitycznych oraz podstawy walidacji tych
metod. Koncepcja i omówienie procesu analitycznego oraz jego etapów,
przenoszenie informacji chemicznej w procesie analitycznym, przykłady.

1.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
-

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia pierwszego stopnia, kierunek: chemia, chemia medyczna, ochrona środowiska lub pokrewny

Sylabusy

26 / 564

Analiza instrumentalna - laboratorium/Instrumental Analysis- laboratory
class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a73f60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, 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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami analizy instrumentalnej, metodami przygotowania i analizy
rozmaitych próbek poprzez wykonanie określonego postępowania.

C2

Zbieranie i interpretowanie informacji o analizowanym materiale, od pobrania próbki do otrzymania wyniku.
Opracowanie danych pomiarowych w celu oznaczenia analitów nieorganicznych i organicznych w próbce.

C3

Nabycie umiejętności interpretacji wyniku analitycznego w odniesieniu do obowiązujących norm.

C4

Praca zespołowa - podział ról i odpowiedzialność za powierzone działania.

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

potraﬁ opisać zasady działania i budowę aparatury
stosowaną w nowoczesnych technikach analitycznych
oraz ich zastosowania, a także z ogólną koncepcję
i teorię procesu analitycznego: 1. umiejętnie posługuje
się wiedzą z chemii analitycznej; 2. potraﬁ wymienić
i omówić wybrane zaawansowane analityczne techniki
pomiarowe, ich wykorzystanie do analizy chemicznej,
oraz ich zalety i ograniczenia w zastosowaniu; 3.
potraﬁ uzasadnić wybór odpowiedniej techniki
analitycznej w zależności od rodzaju próbki
i zawartości analitu w próbce.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ zastosować podstawowe metody
matematyczne stosowane do obliczania wyników
analiz i opisywania relacji miedzy nimi. Potraﬁ określić
i zastosować podstawowe metody statystyki
matematycznej do oszacowania błędu pomiarowego
i wyniku analitycznego.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ zinterpretować i przedyskutować uzyskany
wynik analityczny w powiązaniu z obowiązującymi
Normami Polskimi i odpowiednimi regulacjami
w odniesieniu do rodzaju analizowanego materiału

CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

zna przepisy BHP i regulacje dotyczące bezpiecznej
pracy laboratoryjnej

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

na podstawie przygotowania literaturowego oraz
dostarczonych materiałów, umie zaplanować badania
i przewiduje kolejne kroki analizy. Potraﬁ wykonywać
analizy dbając o optymalne wykorzystanie aparatury,
oszczędność odczynników chemicznych, i energii

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ za pomocą zadanej procedury analitycznej
przeprowadzić pełną analizę próbki. Samodzielnie
przygotowuje próbkę do analizy i wykonuje pomiary
w celu uzyskania wyników analitycznych. Potraﬁ
wykonywać analizy dbając o optymalne wykorzystanie
aparatury, oszczędność odczynników chemicznych,
i energii. Umie na podstawie wyników określić jakość
uzyskanych danych oraz dokonać ich interpretacji.
Umie opracować raport po wykonanej pracy.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ pracować w grupie, kierując grupą lub
wykonując różne elementy analizy. Potraﬁ zaplanować
i podzielić się czynnościami laboratoryjnymi
z członkami grupy.

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U4

pracując nad tematem naukowym nabiera
umiejętności w zdobywaniu aktualnej wiedzy
specjalistycznej w zakresie chemii analitycznej ,
śledzenia i wykorzystania specjalistycznej literatury
fachowej do poszerzenia wiedzy z dziedzin
pokrewnych oraz rozumie potrzebę samokształcenia
zawodowego.

CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizować proces samokształcenia
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K2

jest przygotowany do podejmowania pracy i wyzwań
stawianych chemikom analitykom w zakresie pracy
w laboratoriach np. środowiskowych i szeroko pojętej
analizy chemicznej.

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

umiejętnie pracuje w zespole, współdziałając lub
zarządzając członkami w grupie. Dzieli się wiedzą
i wymienia doświadczenia.

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do zajęć

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z najważniejszymi teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami
analizy instrumentalnej, takich jak: instrumentalna analiza jakościowa, kalibracja
metody analitycznej, badanie i eliminacja efektu interferencyjnego,
instrumentalne rozdzielanie składników próbki, analiza specjacyjna, analiza
przepływowa, analiza elementarna, zastosowanie technik instrumentalnych do
detekcji PK miareczkowania, optymalizacja.

W1, W2, W4, U1, U2, K1

2.

Zaznajomienie z wybranymi technikami analizy spektralnej, elektrochemicznej i
chromatograﬁcznej. Wykorzystanie techniki ﬂuorescencji rentgenowskiej w
analizie jakościowej i ilościowej ciał stałych i cieczy. Zapoznanie z technikami
W2, W3, W4, U2, U3, U4,
pomiarowymi spektroskopii w podczerwieni do analizy ciał stałych. Ćwiczenia w
K2, K3
interpretacji widm absorpcji w podczerwieni dla tworzyw sztucznych.
Zaznajomienie z podstawami spektroskopii rozproszenia Ramana. Oznaczanie
substancji czynnej w próbce z zastosowaniem spektroskopii rozproszenia Ramana.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zgodnie z regulaminem przedmiotu (suma punktów uzyskanych z
zaliczenie na ocenę kolokwium pisemnego poprzedzającego każde ćwiczenie praktyczne,
aktywności i opracowanego raportu)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza, umiejętności, kompetencje osiągnięte w ramach I stopnia studiów, związane z realizacją materiału dydaktycznego z
przedmiotu Chemia analityczna

Sylabusy
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Analiza strukturalna z krystalochemią/Structural analysis and crystal
chemistry
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a78c7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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: 15, laboratoria: 15, konwersatorium: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z metodami rentgenowskiej analizy strukturalnej związków
małocząsteczkowych w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury i baz struktur krystalicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą o powstawaniu i dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego oraz transformacie
Fouriera w stopniu pozwalającym na posługiwanie się
metodami i pojęciami z zakresu rentgenowskiej
analizy strukturalnej związków małocząsteczkowych.
Charakteryzuje zjawiska ﬁzyczne mające podstawowe
znaczenie w prowadzeniu badań dyfrakcyjnych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

opisuje metody obliczeniowe niezbędne
do wyznaczenia struktury krystalicznej związków
małocząsteczkowych takie jak metody rozwiązywania
problemu fazowego, udokładniania struktury,
obliczania map Pattersona i Fouriera. Dysponuje
wiedzą o metodach gromadzenia danych
strukturalnych i dyfrakcyjnych w bazach, sposobach
pozyskiwania tych danych i ich wykorzystania
do rozwiązywania problemów naukowych
i technicznych.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą o możliwościach i ograniczeniach
stosowania metod rentgenowskiej analizy
strukturalnej dla związków małocząsteczkowych
w pracy badawczej. Rozpoznaje jakie są zastosowania
praktyczne metod dyfrakcyjnych w nauce i przemyśle.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

wymienia czynniki ryzyka, zabezpieczenia i zasady
pracy z użyciem promieniowania rentgenowskiego.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

rozpoznaje zakres stosowania ochrony praw
autorskich w przygotowywanych opracowaniach.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ posługiwać się literaturą krystalograﬁczną
i bazami danych w celu pozyskiwania informacji
o strukturach krystalicznych. Potraﬁ ocenić
wiarygodność i jakość struktury krystalicznej.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zinterpretować obraz dyfrakcyjny kryształu lub
materiału polikrystalicznego, wyznaczyć jego symetrię
i parametry sieciowe. Potraﬁ zinterpretować mapę
Pattersona oraz różne rodzaje map Fouriera. Dobiera
właściwą metodę do rozwiązania problemu. Potraﬁ
ocenić przydatność wyników badań strukturalnych
w planowanych badaniach i możliwości ich wykonania.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ przedstawić w postaci prezentacji metodologię
i wyniki badań strukturalnych dla wybranego związku
chemicznego oraz związek pomiędzy budową
przestrzenną a własnościami chemicznymi i/lub
ﬁzycznymi tego związku. Potraﬁ w postaci raportu
laboratoryjnego przedstawić i uzasadnić rozwiązanie
problemu z zakresu analizy strukturalnej
i krystalochemii.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ przedstawić znaczenie badań strukturalnych
dla rozwoju chemii, ﬁzyki i biologii.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

stosuje terminologię krystalograﬁczną w stopniu
umożliwiającym posługiwanie się fachową literaturą
angielskojęzyczną i bazami danych strukturalnych.
Posługuje się Tablicami Międzynarodowymi.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

przestrzega zasad ochrony praw autorskich
w opracowywaniu prezentacji i raportów
laboratoryjnych.
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potraﬁ samodzielnie analizować struktury krystaliczne
w oparciu o dane zawarte w literaturze i bazach.

K2

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

konwersatorium

21

przygotowanie do egzaminu

7

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Otrzymywanie i własności promieni rentgenowskich, dyfrakcja promieni
rentgenowskich na elektronie, atomie, cząsteczce i sieci krystalicznej, czynniki
wpływające na intensywność promieniowania ugiętego, transformata Fouriera w
opisie dyfrakcji na krysztale, wyznaczanie parametrów sieciowych oraz symetrii
kryształu, problem fazowy i jego rozwiązanie w oparciu o metody bezpośrednie i
funkcję Pattersona, interpretacja wyników, struktura absolutna cząsteczki
chiralnej, dyfrakcja na materiałach polikrystalicznych, indeksacja i analiza fazowa,
bazy struktur krystalicznych i ich zastosowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

laboratoria

zaliczenie na ocenę Kolokwia wprowadzające do ćwiczenia oraz sprawozdania.

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Test pisemny oraz pytania otwarte, wymagane co najmniej 50% punktów.

Oceny w trakcie semestru na podstawie kolokwium oraz przygotowanego
raportu
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Spektroskopia molekularna/Molecular spectroscopy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a7da93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, 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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 50

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie się podstawami metod spektroskopowych oraz dyskusję i rozwiązywanie
problemów z wykorzystaniem analizy spektroskopowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ posługiwać się pojęciami spektroskopii
molekularnej. Potraﬁ rozpoznać czy dana struktura
stanowi w sensie matematycznym grupę.Potraﬁ
przewidzieć liczbę drgań oscylacyjnych i ich
aktywność. Potraﬁ podać podstawowe parametry
widm EPR, NMR, elektronowych, IR i RS.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

w oparciu o znajomość tabel charakterów potraﬁ
obliczyć maksymalną liczbę pasm na widmach
oscylacyjnych oraz potraﬁ przewidzieć właściwości
elektryczne magnetyczne molekuł deﬁniujące ich
właściwości spektroskopowe.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ omówić poszczególne metody spektroskopii
molekularnej i podać ich reguły wyboru. Potraﬁ
przedstawić aktualne kierunki rozwoju metod
spektroskopowych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę na prowadzenie
samodzielnej pracy badawczej. W oparciu o posiadane
widma i wyniki przeprowadzonych obliczeń potraﬁ
sformułować wnioski wynikające z analizy widm
spektroskopowych.

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ wymienić zasady BHP związane
z prowadzeniem badań z zakresu spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ wykorzystać tabele parametrów
spektroskopowych i fachową literaturę w celu
teoretycznego rozwiązania problemów spektroskopii
molekularnej. Potraﬁ weryﬁkować uzyskane wyniki
spektralne.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie zaplanować badania
wykorzystujące metody spektroskopii molekularnej
oraz zastosować komplementarnie techniki
spektroskopowe biorąc pod uwagę postawiony cel.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ zreferować wyniki badań spektroskopowych
w odniesieniu do innych stosowanych metod oraz
przedstawić ich interdyscyplinarne zastosowanie.

CHE_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ w sposób popularno-naukowy przedstawić
najnowsze wyniki odkryć naukowych z dziedziny
spektroskopii molekularnej.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną
na praktyczne zastosowania technik spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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konwersatorium

50

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria grup i podstawy spektroskopii molekularnej. Operacje symetrii, grupy
punktowe symetrii (klasyﬁkacja, grupy dyskretne i ciągłe), niezmienniczość
operatora hamiltona (baza przestrzeni wektorowej, operatory i ich reprezentacje
unitarne, reprezentacje przywiedlne i nieprzywiedlne, charaktery). Podstawy
ogólne spektroskopii molekularnej: natura promieniowania elektromagnetycznego
i jego cechy, widmo promieniowania elektromagnetycznego, formy energii
molekuł, promieniowanie termiczne i prawo Plancka, oddziaływanie
promieniowania elektromagnetycznego z materią: absorpcja, emisja spontaniczna
i wymuszona (współczynniki Einsteina), prawdopodobieństwo przejść i reguły
wyboru, widma dyskretne i ciągłe. Optyczna spektroskopia molekularna: widma
rotacyjne (poziomy energii rotatora sztywnego, reguły wyboru, model rotatora
niesztywnego), rotacyjno-oscylacyjne i oscylacyjne (widma absorpcyjne w
zakresie podczerwieni IR, widma normalnego i rezonansowego efektu Ramana,
inne techniki ramanowskie), poziomy energii oscylatora harmonicznego i
anharmonicznego, trwałe i indukowane momenty dipolowe, polaryzowalność i
polaryzacja promieniowania, reguły wyboru, klasyﬁkacja drgań normalnych),
widma elektronowe UV-VIS, elektronowo-oscylacyjne i elektronowo-oscylacyjnorotacyjne (schemat Jabłońskiego, reguły wyboru, przejścia wibronowe - zasada
Francka-Condona), spektroskopia z rozdzielczością w czasie. Właściwości
magnetyczne materii (moment pędu i moment magnetyczny elektronów i jąder,
reguły wyboru absorpcji spinowej, rezonans magnetyczny): elektronowy rezonans
paramagnetyczny EPR (rodzaje centrów paramagnetycznych, sprzężenia spinowospinowe, anizotropia współczynnika rozszczepienia spektroskopowego) i jądrowy
rezonans magnetyczny NMR (ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne,
sprzężenie spinowo-spinowe), procesy relaksacyjne w EPR i NMR. Spektroskopia
chiraloptyczna. Spektroskopia elektronów i neutronów. Spektroskopia
Moessbauera. Spektroskopia kształtu pasma.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test obejmujący zagadnienia z wykładu i
konwersatoriów.

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Obecność na zajęciach i zaliczenie na ocenę (średnia
zaliczeń z wszystkich tematów konwersatoryjnych).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Chemii Fizycznej

Sylabusy
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Spektroskopia molekularna - laboratorium/ Molecular spectroscopy laboratory class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a8254e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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
laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest: - praktyczne zastosowanie praw ﬁzycznych do rejestracji i analizy widm IR, ramanowskich,
elektronowych, EPR i NMR - zapoznanie się z działaniem i obsługą aparatury spektroskopowej oraz
przygotowaniem próbki do pomiaru, - interpretacja widm pod kątem charakterystyki chemicznej badanego
obiektu wraz z jej wykorzystaniem do rozwiązania danego 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

potraﬁ posługiwać się pojęciami spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W2

potraﬁ wykorzystać wiedzę z zakresu metod
obliczeniowych do analizy widm spektroskopowych.

CHE_K2_W02

raport

W3

zna i stosuje w praktyce metody spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W4

wykorzystuje nabytą znajomość metod spektroskopii
molekularnej w samodzielnej pracy badawczej.

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W5

potraﬁ wymienić zasady BHP związane
z prowadzeniem badań z zakresu spektroskopii
molekularnej.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ pozyskiwać informacje z dostępnej literatury
fachowej i innych źródeł.

CHE_K2_U01

raport

U2

potraﬁ samodzielnie wykonać eksperyment oraz
powiązać odczytane z widm parametry
spektroskopowe z właściwościami ﬁzyko-chemicznymi
badanych związków.

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przygotowuje w formie pisemnej opis wyników swojej
pracy laboratoryjnej.

CHE_K2_U03

raport

U4

w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
bezpieczeństwa pracy potraﬁ uniknąć zagrożeń
związanych z wykonywaniem pomiarów.

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ pracować w zakresie badań
interdyscyplinarnych i stosować wyniki
spektroskopowe do różnych zastosowań.

CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ prowadzić badania i pisać raporty
z poszanowaniem praw autorskich.

CHE_K2_K01

raport

K2

potraﬁ samodzielnie zaplanować eksperyment
spektroskopowy i na podstawie otrzymanych widm
potraﬁ wyznaczyć podstawowe parametry
spektroskopowe.

CHE_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

K3

podejmuje współpracę w grupie celem wspólnego
rozwiązania postawionego przed grupą problemu
naukowo-badawczego.

CHE_K2_K03

raport

K4

widzi konieczność pogłębiania wiedzy z zakresu
spektroskopii molekularnej aby stosować ją
w interdyscyplinarnych badaniach.

CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
40
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przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

12

przygotowanie do sprawdzianu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami spektroskopii molekularnej w zakresie
praktycznym. Student powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w aspektach:
znajomość zakresu stosowalności, zalety i wady danej spektroskopii do
rozwiązywania problemów ﬁzyko-chemicznych, opanowanie technik
przygotowania próbek, wykonanie prostego pomiaru i zasady BHP związane z jego
wykonaniem, praktyczna analiza typowych widm wraz ze zrozumieniem podstaw
teoretycznych w interpretacji parametrów widmowych. Laboratorium obejmuje
wykonanie 8 ćwiczeń z zakresu: 1. Spektroskopii absorpcyjnej w IR, 2.
Spektroskopii absorpcyjnej w UV-VIS, 3. Spektroskopii normalnego efektu
rozpraszania Ramana, RS, 4. Spektroskopii rezonansowego efektu rozpraszania
Ramana, RR, 5. Spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego,
EPR, 6. Spektroskopii rezonansu jądrowego, NMR, 7. Spektroskopii kształtu
pasma, 8. Oscylacyjnego dichroizmu kołowego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na ćwiczeniach i zaliczenie sprawozdań z
ćwiczeń na ocenę. 2. Testowe kolokwium zaliczeniowe z
wiedzy uzyskanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 3.
Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną ocen z
kolokwium zaliczeniowego (2/3) i średniej ocen ze
sprawozdań (1/3).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Chemii Fizycznej

Sylabusy

41 / 564

Chemia teoretyczna - kurs mały/Theoretical chemistry - small course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a86b67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 45, zajęcia wyrównawcze: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z opisem układów molekularnych w ujęciu klasycznym i kwantowym.

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 podstawowe pojęcia mechaniki
klasycznej i jej równania ruchu (Newtona, Lagrange’a,
Hamiltona); Zna rozkład Maxwella-Boltzmanna i jego
ważniejsze konsekwencje, ze szczególnym
uwzględnieniem zasady ekwipartycji energii; Zna
postulaty mechaniki kwantowej i stosowane w niej
pojęcia; Zna ogólne rozwiązania równania
Schrödingera dla prostych układów modelowych
(cząstka w pudle, oscylator harmoniczny, rotator
sztywny, atom wodoru); Zna zasadę wariacyjną, oraz
metodę wariacyjną jako sposób poszukiwania
rozwiązań przybliżonych.

W2

Student zna i rozumie fundamentalne przybliżenia
chemii kwantowej i ﬁzyki molekularnej (przybliżenie:
jednoelektronowe, Borna-Oppenheimera). Zna
przybliżenie pola samouzgodnionego i jego główne
konsekwencje; Zna postulat Plancka o entropii
i podstawy termodynamiki fenomenologicznej
i statystycznej.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ ustalić liczbę stopni swobody dla
zadanego układu mechanicznego; Potraﬁ znaleźć oraz
w łatwiejszych przypadkach rozwiązać równania ruchu
mechaniki klasycznej dla prostych układów; Potraﬁ
zapisać i unormować rozkład Maxwella-Boltzmanna dla
zadanej wielkości mechanicznej; Potraﬁ obliczyć
wartości średnie podstawowych wielkości
mechanicznych w oparciu o rozkład MaxwellaBoltzmanna lub oszacować je wykorzystując zasadę
ekwipartycji energii; Potraﬁ obliczyć entropię prostych
CHE_K2_U02
ciał nieplanckowskich w temperaturze zera
absolutnego; Potraﬁ zastosować metody
termodynamiki statystycznej do rozwiązania prostych
problemów; Potraﬁ znaleźć jawną postać funkcji
falowej dla układów modelowych; Potraﬁ
zidentyﬁkować problem kwantowo-chemiczny
wymagający uwzględnienia energii korelacji; Potraﬁ
zastosować argumentację opartą na przybliżeniach
Hartree-Focka i BornaOppenheimera do rozwiązania
prostych problemów ﬁzyki molekularnej.

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ z opisu prostego zagadnienia
ﬁzykochemicznego wyodrębnić (na poziomie
poznanych podejść teoretycznych) dane istotne dla
sformułowania rozwiązywalnego problemu
teoretycznego; Potraﬁ kojarzyć i wykorzystywać
posiadane wiadomości poznane w ramach innych
przedmiotów oraz podstawowe informacje z dziedzin
pokrewnych; Potraﬁ zauważyć analogię pomiędzy
prostym układem ﬁzykochemicznym a układem
modelowym o znanych rozwiązaniach; Potraﬁ zapisać
wynikły stąd problem teoretyczny w postaci
matematycznej; Wychodząc z poznanych zasad
ogólnych, potraﬁ wyprowadzić konieczne wzory
i doprowadzić je do układu rozwiązywalnych równań;
Potraﬁ w prostych przypadkach samodzielnie
rozwiązać uzyskane równania, a w przypadkach
trudniejszych znaleźć rozwiązania generyczne
w podręczniku lub tablicach i wykorzystać je.

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Sylabusy

CHE_K2_U04
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

konwersatorium

45

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

22

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Klasyczna mechanika teoretyczna: formalizm Newtona, Lagrange’a, Hamiltona;
współrzędne uogólnione. Drgania normalne. Układy wielu cząstek klasycznych w
temperaturze skończonej. Prawa termodynamiki fenomenologicznej. Entropia i jej
statystyczna interpretacja. Przestrzenie fazowe, rozkład Maxwella-Boltzmanna,
zasada ekwipartycji energii i jej zastosowania. Podstawy mechaniki kwantowej w
ujęciu poszerzonym – postulaty (przestrzeń Hilberta), stany stacjonarne,
konsekwencje zasady nieoznaczoności Heisenberga, proste układy modelowe;
wykorzystanie rozwiązań generycznych do konstrukcji funkcji falowych.
Nieodróżnialność cząstek kwantowych; zakaz Pauliego; gaz elektronowy w metalu.
Rozwiązania przybliżone: zasada wariacyjna, metoda Ritza, równania sekularne.
W1, W2, U1, U2
Przybliżenie jednoelektronowe i jego granice dokładności, pole samouzgodnione,
energia korelacji, metody wychodzące poza przybliżenie jednoelektronowe
(metoda mieszania konﬁguracji, wielokonﬁguracyjna metoda pola
samouzgodnionego, rachunek zaburzeń Möllera-Plesseta, metody oparte na teorii
funkcjonałów gęstości). Elementy kwantowo-mechanicznej teorii cząsteczki:
przybliżenie Borna-Oppenheimera i warunki jego stosowalności oraz odstępstwa
od niego, metoda orbitali molekularnych, ogólne założenia metod typu ab initio i
półempirycznych. Postulat Plancka o entropii i podstawy termodynamiki
statystycznej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Egzamin - warunkiem dopuszczenia do egzaminu: jest uzyskanie
zaliczenia zajęć konwersatoryjnych. Egzamin pisemny oceniany
jest w skali od 2.0 (ndst) do 4.0 (db). Osoby, które uzyskały z
egzaminu pisemnego ocenę co najmniej dostateczną mogą w
celu podwyższenia oceny przystąpić do egzaminu ustnego.

konwersatorium

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę - kolokwia bieżące + kolokwium zaliczeniowe
Zaliczenie konwersatorium uzyskiwane jest na podstawie
kolokwiów bieżących, a w przypadku nie uzyskania z nich
wymaganej liczby punktów – na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczeniowego, przeprowadzanego na końcu semestru.

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

Uczestnictwo w zajęciach lub zweryﬁkowana znajomość
zagadnien poruszanych na zajęciach.

wykład

Sylabusy
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Chemia teoretyczna - kurs duży - Elementy mechaniki i termodynamiki
statycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a8b66c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

Celem kursy jest zapoznanie studentów z opisu układów molekularnych przy wykorzystaniu termodynamiki
statystycznej.

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 zagadnienia z mechaniki
teoretycznej (formalizmy Newtona, Lagrange’a
i Hamiltona), termodynamiki fenomenologicznej
(prawa termodynamiki) i termodynamiki statystycznej
(metoda zespołów Gibbsa) oraz potraﬁ rozwiązywać
w tych tematykach problemy o „średnim poziomie
złożoności” posługując się adekwatnymi metodami
matematycznymi.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie różnice między statystykami
kwantowymi (statystyki Fermiego-Diraca i BosegoEinsteina) a statystyką klasyczną (statystyka
Maxwella-Boltzmanna); Student potraﬁ wyprowadzić
podstawowe równania związane z tymi statystykami
i je porównać.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie zastosowania metod
termodynamiki statystycznej do wyznaczania
wielkości termodynamicznych z danych teoretycznych
i spektroskopowych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W4

Student zna i rozumie różnice między gazem
doskonałym i rzeczywistym; zna przykłady równań
stanu dla gazów rzeczywistych; Potraﬁ obliczyć drugi
współczynnik wirialny dla prostych potencjałów oraz
omówić radialną funkcję rozkładu par i jej znaczenie
w teorii cieczy.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W5

Student potraﬁ opracować samodzielnie wybrane
zagadnienie z chemii teoretycznej na podstawie
literatury polsko- i angielskojęzycznej oraz zasobów
Internetu i przedstawić je w postaci referatu.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ opracować samodzielnie wybrane zagadnienie
z chemii teoretycznej na podstawie literatury polsko
i angielskojęzycznej oraz zasobów Internetu
i przedstawić je w postaci referatu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego opracowania
wybranych zagadnień z chemii teoretycznej
na podstawie literatury polsko- i angielskojęzycznej
oraz zasobów Internetu i przedstawić je w postaci
referatu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

22

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Elementy mechaniki teoretycznej: formalizm Newtona, Lagrange'a i Hamiltona.
Elementy termodynamiki fenomenologicznej – rola entropii w opisie stanów mikro
i makroskopowych. Elementy teorii układów dynamicznych. Przestrzeń fazowa i
równanie Liouville'a. Zespoły statystyczne: mikrokanoniczny, kanoniczny,
izotermiczno-izobaryczny i wielki kanoniczny. Rozkład Maxwella-Boltzmanna i jego
zastosowania. Fluktuacje termodynamiczne. Statystyki kwantowe.
Termodynamika statystyczna: molekularne funkcje rozdziału, obliczanie funkcji
termodynamicznych metodami statystycznymi dla układów molekularnych. Gazy
niedoskonałe, obliczanie drugiego współczynnika wirialnego. Elementy teorii
cieczy. Radialna funkcja rozkładu par. Metody symulacyjne (dynamika
molekularna, Monte Carlo, automaty komórkowe).

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Preferowaną formą zaliczenia wykładu jest egzamin ustny.
Dopuszcza się możliwość zmiany formy egzaminu z ustnej
na pisemną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie zajęć konwersatoryjnych.

konwersatorium

zaliczenie pisemne, prezentacja

Kolokwia i/lub referat na wybrany temat z chemii
teoretycznej. Aktywność na zajęciach jest uwzględniana w
ocenie końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych (założono, że uczestnicy kursu posiadają kompetencje właściwe dla absolwentów studiów
licencjackich chemii z zakresu matematyki, ﬁzyki, chemii ﬁzycznej i podstaw chemii kwantowej).

Sylabusy
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Chemia teoretyczna - kurs duży - Chemia kwantowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.210.5ca7569a8ﬀ87.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z opisem układów molekularnych przy wykorzystaniu metod chemii
kwantowej.

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 zagadnienia mechaniki
kwantowej pozwalające mu na posługiwanie się
metodami i pojęciami właściwymi dla chemii
kwantowej.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu
metod obliczeniowych chemii kwantowej.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii
kwantowej (przybliżone metody rozwiązywania
równania Schrödingera; przybliżenie BornaOppenheimera; teoria orbitali molekularnych; metoda
Hartree-Focka; energia korelacji elektronowej;
kwantowo-mechaniczne deﬁnicje wybranych pojęć
chemii; przykłady zastosowań obliczeń kwantowomechanicznych; molekularna powierzchnia energii
potencjalnej; metody wyznaczania energii korelacji
elektronowej).

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ korzystać z literatury naukowej oraz
ocenić rzetelność pozyskiwanych informacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student posiada umiejętność planowania i wykonania
badań teoretycznych w zakresie swojej specjalności
naukowej.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Student zna terminologię z zakresu chemii kwantowej
i potraﬁ w przystępny sposób przedstawić wyniki
badań naukowych prowadzonych w tej dziedzinie.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ochrony praw autorskich.

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student potraﬁ ocenić poziom swojej wiedzy i widzi
potrzebę ciągłego jej pogłębiania..

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

37

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
175

ECTS
7.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka aparatu matematycznego i postulaty mechaniki kwantowej. Układy
modelowe: cząstka w pudle, oscylator harmoniczny, atom wodoropodobny.
Przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera: rachunek zaburzeń i
zasada wariacyjna. Przybliżenia Borna-Oppenheimera i jednoelektronowe. Termy
atomowe i stany elektronowe cząsteczek dwuatomowych. Metoda Hartree-Focka
oraz jej przybliżenie analityczne. Rola energii korelacji elektronowej, wymiennej i
kulombowskiej. Kwantowo-mechaniczne deﬁnicje wybranych pojęć chemii: analizy
populacyjne, indeksy wiązań chemicznych, elektroujemność i twardość gazu
elektronowego w układach molekularnych, kryteria reaktywności chemicznej,
charakterystyka oddziaływań w układach donorowo-akceptorowych. Przykłady
zastosowań obliczeń kwantowo-mechanicznych. Metody wyznaczania energii
korelacji elektronowej: najważniejsze warianty metody mieszania konﬁguracji,
teoria wiązań walencyjnych, oraz podstawy teorii funkcjonałów gęstości
elektronowej. Wykorzystanie symetrii punktowej i translacyjnej w obliczeniach
kwantowochemicznych. Chemia kwantowa a spektroskopia molekularna:
przewidywanie widm molekularnych Zastosowania teorii grup w chemii kwantowej
i spektroskopii molekularnej. Nowe trendy współczesnej chemii kwantowej
(metody mieszane, metody skalujące się liniowo z wielkością układu
molekularnego).

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Preferowaną formą egzaminu jest egzamin pisemny.
Dopuszczalna jest zmiana formy egzaminu z pisemnej na
ustną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
zajęć konwersatoryjnych.

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnych kolokwiów.
Aktywność na zajęciach jest uwzględniana w ocenie
końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych (założono, że uczestnicy kursu posiadają kompetencje właściwe dla absolwentów studiów
licencjackich chemii z zakresu matematyki, ﬁzyki, chemii ﬁzycznej i podstaw chemii kwantowej).

Sylabusy
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Spectroscopic methods for characterization and imaging of biomaterials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.250.5ca7569a95617.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, laboratoria: 35, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych technik obrazowania spektroskopowego
oraz ich porównanie z technikami referencyjnymi, używanymi obecnie do obrazowania próbek biomedycznych
i biomateriałów.

C2

Celem wykładu/konwersatoriów jest zapoznanie studentów z przykładami i możliwościami zastosowania
omawianych technik do badania próbek biomateriałów, w tym komórek i tkanek.

C3

Celem zajęć laboratoryjnych jest zaznajomienie studentów z praktycznymi problemami z zakresu jakościowej
i półilościowej analizy biomateriałów i próbek biologicznych, do których rozwiązania mogą być wykorzystane
wybrane mikroskopowe techniki obrazowania.

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

pojęcia i deﬁnicje z zakresu obrazowania
spektroskopowego i innych technik obrazowania.
Student posługuje się wybranymi technikami
obrazowania spektroskopowego. Student dysponuje
wiedzą w zakresie zastosowania różnych metod
obrazowania do badania biomateriałów.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W2

student umie odwołać się do pojęć z zakresu chemii
ﬁzycznej i spektroskopii aby omówić różne techniki
obrazowania i je porównać. Student umie omówić
aktualne trendy w rozwoju metod obrazowania
biomateriałów.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student wie jak zastosować wiedzę dotyczącą
obrazowania spektroskopowego do samodzielnego
planowania badań prowadzonych z użyciem
wybranych technik obrazowania.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W4

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP, powalającą
na bezpieczne używanie wybranych metod
obrazowania spektroskopowego.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

student dysponuje wiedzą dotyczącą uregulowań
prawnych i etycznych, związanych z badaniami
z użyciem modeli komórkowych i zwierzęcych.

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ przeszukiwać bazy danych i pozyskiwać
informacje dotyczące technik obrazowania i ich
zastosowania do badań biomateriałów. Potraﬁ
poddawać krytycznej ocenie artykuły i doniesienia
naukowe dotyczące tej tematyki.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

w oparciu o uzyskaną wiedzę na temat obrazowania
student posiada umiejętność doboru odpowiednich
technik obrazowania i metod analizy danych
do rozwiązywania konkretnych problemów
badawczych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

w formie sprawozdania przedstawić stosowane
techniki badawcze, sformułować cel badań,
zanalizować otrzymane wyniki oraz opisać wnioski,
płynące z przeprowadzonych badań.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

krytycznie porównać techniki obrazowania
spektroskopowego do innych technik obrazowania,
a także metod ﬁzykochemicznych poznanych
uprzednio w toku kształcenia.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

przygotować prezentację multimedialną na temat
wybranych nowych zastosowań wybranych technik
obrazowania do badań biomateriałów.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U6

student rozumie potencjał stosowania metod
obrazowania do badań biomateriałów i widzi potrzebę
dalszego pogłębiania wiedzy na temat tych technik
ﬁzykochemicznych.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

samodzielnego omówienia opublikowanych wyników
badawczych w postaci prezentacji multimedialnej
z poszanowaniem praw autorskich.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnego pozyskania, krytycznej analizy oraz
prezentacji w grupie informacji dotyczących użycia
metod obrazowania w analizie biomateriałów.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

student jest gotów pracy w z zespole, tak aby
skutecznie uzyskiwać i analizować dane dotyczące
obrazowania biomateriałów.

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K4

krytycznej oceny swojego poziomu wiedzy i rozumie
konieczność dalszego jej pogłębiania w zakresie
obrazowania spektroskopowego i metod pokrewnych.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

laboratoria

35

konwersatorium

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i zasada działania mikroskopu optycznego. Rozdzielczość widmowa,
rozdzielczość przestrzenna, apertura numeryczna. Budowa i zasady działania
mikroskopu ﬂuorescencyjnego. Podstawy mikroskopii konfokalnej oraz poznanie
zasady działania mikroskopu konfokalnego.

W1, W2

2.

Podstawy teoretyczne metod obrazowania stosowanych w diagnostyce
medycznej: MRI, CT, PET i ultrasonograﬁa.

W1, W2

Sylabusy
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3.

Budowa i zasady działania mikroskopu FT-IR z uwzględnieniem różnych technik
pomiarowych. Podstawa działania synchrotronu. Synchrotron jako źródło światła w
obrazowaniu IR.

W1, W2

4.

Budowa i zasada działania konfokalnego mikroskopu ramanowskiego. Podstawy
teoretyczne nowoczesnych technik obrazowania: ramanowskie obrazowanie z
dużą zdolnością rozdzielczą (TERS) i z użyciem metod wielofotonowych (CARS,
SRS, TPEF), super-rozdzielcze metody obrazowania spektroskopowego (np.
STORM, PALM, STED), obrazowanie wieloparametrowe.

W1, W2

5.

Referencyjne metody obrazowania: wysokorozdzielcze metody obrazowania
powierzchni (AFM, SNOM, SEM, TEM, STM), podstawy metod chiralooptycznych.

W1, W2

6.

Podstawy chemometryczne analizy danych.

W1, W2

7.

Przykłady zastosowania wybranych technik spektroskopowych do rozwiązywania
problemów w chemii medycznej i dyscyplinach pokrewnych.
Uzyskanie trójwymiarowych obrazów badanych biomateriałów. Badanie
właściwości ﬁzykochemicznych biomateriałów: rozkład biokomponentów,
topograﬁa i właściwości ﬁzykochemiczne powierzchni. Rejestracja widm
ramanowskich, FT-IR lub ﬂuorescencji biomateriałów, wstępne przetwarzanie
widm, uzyskiwanie obrazów rozkładu dla różnych grup chemicznych za pomocą
analizy jedno- i wielowymiarowej, dokumentacja uzyskanych wyników i wnioski.
Obrazowanie AFM: badanie właściwości ﬁzykochemicznych próbek biologicznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu obejmującego całość
materiału (wykład, konwersatorium, laboratorium)

wykład

egzamin pisemny

laboratoria

zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, zaliczenie raportów z ćwiczeń

konwersatorium

zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, wygłoszenie prezentacji multimedialnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z zakresu chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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English for Chemistry B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.230.623af07f93e69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

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

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane CHE_K2_U05,
ze studiowanym kierunkiem
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

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

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U7

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

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

CHE_K2_U07

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

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

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

CHE_K2_K05,
CHE_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

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie raportu

5

wykonanie ćwiczeń

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

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 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

wykonanie ćwiczeń

5

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W3, W4, U2, U4, K2

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U2, U7,
K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: formal
email, report, summary, essay, chart description

W1, W4, U3, U4, U5, U6,
U9, K1, K2, K3

4.

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

W1, W2, W4, U10, U2,
U3, U8, K1, K2, K3, K4

5.

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

W1, W4, U10, U11, U6,
K2, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
- Equipment in the chemistry lab
-Verbs / nouns / adjectives describing graphs
-Nobel prize winners in chemistry and their research
-Chemical processes in reference to food / medicine / drug preparation
-Names of chemical compounds and elements
-Spectroscopy / Mass spectrometry and its application
-History of chemistry as science
-The greenhouse eﬀect and climate change

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K4

W1, W4, U1, U10, U2, U3,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna
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, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
burza mózgów, metoda sytuacyjna
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

Sylabusy
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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 Chemistry C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.230.623af07f9dfaf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

CHE_K2_W03

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

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

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

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

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

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

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

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

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

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

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

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

CHE_K2_K01

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

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

CHE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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 egzaminu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

wykonanie ćwiczeń

5

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
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

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U2, K2

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W2, U2, U4, U5, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: formal
email, report, abstract, essay, chart description

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K2, K4

4.

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

W1, W4, U3, U8, K1

5.

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

W3, U11, U6, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
- Equipment in the chemistry lab
-Verbs / nouns / adjectives describing graphs
-Nobel prize winners in chemistry and their research
-Chemical processes in reference to food / medicine / drug preparation
-Names of chemical compounds and elements
-Spectroscopy / Mass spectrometry and its application
-History of chemistry as science
-The greenhouse eﬀect and climate change

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W4, U1, U10, U2, U9,
K2, K3

W4, U1, U10, U11, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
burza mózgów, metoda sytuacyjna
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, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
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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Zastosowanie metali w syntezie organicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a0e00aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesną chemia metaloorganiczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

potraﬁ wyjaśnić związek grup związków
metaloorganicznych z konkretnymi procesami
chemicznymi promowanymi przez te reagenty.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny / ustny
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W2

potraﬁ określić typ wiązań chemicznych
występujących w typowych kompleksach i związkach
metaloorganicznych.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaproponować konkretną metodę syntezy
połączeń metaloorganicznych omówionych
na wykładzie.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

umie zaplanować syntezę organiczną tak, aby
zminimalizować zagrożenia i szkodliwość dla
środowiska związane ze stosowaniem reagentów
metaloorganicznych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wykazać na przykładzie chemii związków
metaloorganicznych, że szybki rozwój nauki stwarza
konieczność ciągłego i samodzielnego podnoszenia
własnych kwaliﬁkacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

43

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. Wstęp - podstawowe deﬁnicje obejmujące zagadnienia chemii koordynacyjnej i
metaloorganicznej
2. Tworzenie pojedynczego wiązania węgiel-węgiel
3. Chemia enolanów - reakcje aldolowe, Mannicha i pokrewne, utleniająca
dimeryzacja
4. Addycja związków metaloorganicznych do grup karbonylowych i imin
5. Chemia kompleksów PI
1.

W1, W2, U1, U2, K1
6. Synteza alkenów
7. Reakcje pericykliczne
8. Reakcje z udziałem wolnych rodników, karbenów i karbenoidów
9. Addycja do podwójnego wiązania węgiel-węgiel
10. Reakcje utleniania
11. Reakcje redukcji

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawna odpowiedź na 55% pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w wykładach

Sylabusy
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Biochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca756968b7e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z przedmiotem badań biochemii, strukturą i właściwościami związków chemicznych
biologicznie czynnych (białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszczowce i barwniki pirolowe), przebiegiem
procesów i szlaków biochemicznych, poznanie podstaw molekularnych procesów energetycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem procesu autotroﬁi i heterotroﬁi, sposobami kodowania i realizacji informacji
genetycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

71 / 564

W1

osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów
pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie głównych
działów współczesnej biochemii m.in. biochemii
analitycznej, biochemii strukturalnej i ﬁzycznej,
biochemii komórki, biochemii roślin oraz genetyki
molekularnej i inżynierii genetycznej

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą
biocząsteczek a ich funkcją, zwłaszcza w odniesieniu
do białek i kwasów nukleinowych

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W3

ma pogłębioną wiedzę z zakresu biochemii
umożliwiającą dostrzeganie związku pomiędzy teorią
a praktyką potraﬁ interpretować zjawiska biologiczne
na poziomie molekularnym w kategoriach pojęć i praw
chemii

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W4

posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia
problemów etycznych pojawiających się
we współczesnych naukach związanych z biochemią

CHE_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z aktualnej literatury naukowej z zakresu
biochemii i dyscyplin pokrewnych

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

samodzielnie planować własną karierę zawodową lub
naukową

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

U4

jest przygotowany do kontynuowania kształcenia
na studiach trzeciego stopnia lub pracy zawodowej
w laboratoriach badawczych i diagnostycznych:
w przemyśle biotechnologicznym, medycynie,
farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach
naukowych prowadzących badania podstawowe

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego aktualizowania wiedzy i własnego
doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny

K2

rozumie ważność praktycznego zastosowania
poznanej wiedzy ; przestrzega zasad etyki zawodowej
i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
w działaniach własnych i innych osób

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: Przedmiot badań biochemii. Aminokwasy, peptydy. Białka. Cukry.
Tłuszcze. Enzymy - budowa, mechanizmy działania, kinetyka i regulacja
aktywności. Enzymy allosteryczne. Inhibitory reakcji enzymatycznych. Autotroﬁa i
heterotroﬁa, związki uczestniczące w metabolizmie energetycznym komórki,
fotosynteza (faza świetlna i ciemna), fotosynteza C4 i CAM, fotooddychanie.
Procesy metaboliczne dostarczające energii: glikoliza, oksydacyjna
dekarboksylacja pirogronianu, cykl Krebsa, mitochondrialny łańcuch oddechowy.
Cykle: pentozowy i glioksalanowy. Katabolizm lipidów: beta-oksydacja. Katabolizm
aminokwasów: wydalanie azotu aminowego, organizmy amonioteliczne,
ureoteliczne i urikoteliczne, przemiany szkieletu węlowego aminokwasów. Szlaki
biosyntez; glukoneogeneza, synteza skrobi, celulozy i glikogenu. Biosynteza
kwasów tłuszczowych, fosfolipidów i izoprenoidów. Nukleozydy i nukleotydy.
Budowa i właściwości DNA i RNA. Katalityczne właściwości RNA. Kodowanie i
odczytywanie informacji genetycznej. Biosynteza białka. Struktura genów i
regulacja ekspresji informacji genetycznej.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udzielenie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi w egzaminie
pisemnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
rozszerzony kurs biochemii podstawowej, zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów "Chemia organiczna" oraz
"Biochemia i Biologia"
obecność na wykładach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kataliza heterogeniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e2f73a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uświadomienie studentów centralnej roli katalizy heterogenicznej w przemyśle chemicznym i naszym życiu.
Zapoznanie studentów z podstawowymi deﬁnicjami katalizatora, etapów reakcji katalitycznej (dyfuzja, adsorpcja,
reakcja powierzchniowa). Zapoznanie studentów z opisem adsorpcji na katalizatorach. Przekazanie wiedzy
z zakresu projektowania katalizatorów w różnych formach. Przekazanie wiedzy z zakresu metod
ﬁzykochemicznych charakterystyki struktury i powierzchni katalizatorów. Przekazanie wiedzy z zakresu
testowania katalizatorów (aktywność, selektywność i stabilność). Przekazanie wiedzy z zakresy kinetyki reakcji
katalitycznych. Przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów reakcji katalitycznych. Zapoznanie studentów
ze współczesnymi problemami katalitycznymi (kataliza środowiskowa).

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

posiada pogłębioną wiedzę w dziedzinie katalizy
i adsorpcji pozwalającą na samodzielną realizacje
pracy magisterskiej z tej dziedziny.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność samodzielnego planowania
badań eksperymentalnych związanych z katalizą.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

potraﬁ przedstawić cel badań oraz ich wyniki w formie
referatu lub komunikatu.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować samodzielnie i odpowiedzialne
prowadzić badania eksperymentalnych związane
z katalizą

CHE_K2_K06

egzamin pisemny

K2

ma świadomość konieczności pogłębiania swej wiedzy
przez dalsze samokształcenie.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Centralna rola katalizy w przemyśle chemicznym i współczesnym świecie.
2. Deﬁnicja katalizatora oraz deskryptorów jego działania (aktywność,
selektywność, stabilność).
3. Elementy kinetyki i termodynamiki chemicznej w reakcjach katalitycznych.
4. Przegląd metod preparatyki, charakterystyki i testowania katalizatorów.
5. Podstawowe etapy reakcji katalitycznej (dyfuzja, adsorpcja, reakcja
powierzchniowa).
1.

W1, U1, U2, K1, K2
6. Szczegółowy opis adsorpcji na katalizatorach (adsorpcja ﬁzyczna i chemiczna,
izotermy adsorpcji).
7. Kinetyka i mechanizmy reakcji katalitycznych
8. Etapy projektowania katalizatorów.
9. Wybrane procesy przemysłowe i odpowiadające im różne rodzaje katalizatorów
(lite, nośnikowe, strukturalne)
10. Współczesne problemy katalizy.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu, obecność na zajęciach, krytyczna analiza
artykułu naukowego z zakresu katalizy
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Functional materials – synthetic strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemistry of materials

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatS.220.5ca756a1ed43b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z syntezą materiałów, ich właściwości oraz
chemii powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania materiałów funkcjonalnych we współczesnych
zagadnieniach związanych z katalizą, konwersją energii i ochroną środowiska.

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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zagadnienia związane z syntezą materiałów, ich
właściwościami oraz chemią powierzchni, w aspekcie
zastosowań w katalizie, konwersji energii i ochronie
środowiska

W1

CHE_K2_W04

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Synteza materiałów nieorganicznych, oraz nieorganiczno-organicznych
materiałów hybrydowych. Materiały porowate i strukturalne (zeolity, MOF,
materiały warstwowe, ilaste itp.). Materiały 2D (grafen oraz jego pochodne).
W1
Materiały funkcjonalne (sorbenty, katalizatory, fotokatalizatory, kryształy
fotoniczne, materiały do zastosowań elektrochemicznych). Metody funkcjonalizacji
i modyﬁkacji. Synteza materiałów 3d i cienkich warstw na nośnikach.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładzie, test końcowy
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Chemometria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569c804e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

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: 15, seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami chemometrycznymi i statystycznymi wykorzystywany
w analizie danych eksperymentalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ scharakteryzować zasadę wybranych metod
chemometrycznych, w szczególności z zakresu analizy
podobieństwa (analiza skupień) oraz metod
umożliwiających redukcję wymiarowości
w wielowymiarowej analizie danych i wizualizację
struktury takich danych (metoda głównych
składowych).

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

zna zasady przygotowania danych z pomiarów
w postaci macierzy danych surowych oraz dokonać ich
wstępnej transformacji (np. autoskalowania).

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zna zasady planowania eksperymentu czynnego
w oparciu o wybrany plan doświadczalny,
w szczególności plan czynnikowy typu k(do potęgi n).

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

potraﬁ wskazać metody chemometryczne przydatne
w rozwiązywaniu problemów z zakresy chemii,
w szczególności chemii analitycznej.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

zna zaawansowane metody statystyczne i metody
wnioskowania statystycznego niezbędne w analizie
danych eksperymentalnych.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować eksperyment czynny w oparciu
o wybrany plan doświadczalny, w szczególności plan
czynnikowy typu k(do potęgi n).

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ sformułować i zidentyﬁkować statystyczny
model procesu w chemii.

CHE_K2_U02

prezentacja

U3

potraﬁ określić zasadę podstawowych strategii
optymalizacyjnych i potraﬁ wybrać metodę
CHE_K2_U02
optymalizacji odpowiednią do postawionego problemu.

prezentacja

U4

potraﬁ korzystać z podstawowej literatury fachowej
(monograﬁi) z zakresu chemometrii.

CHE_K2_U01

prezentacja

U5

potraﬁ zreferować wskazane zagadnienia z zakresu
chemometrii.

CHE_K2_U05

prezentacja

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do stałego poszerzania wiedzy, korzystania
z technologii informacyjnych, programów
komputerowych oraz książek specjalistycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

23

konsultacje

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Wykład. Wprowadzenie do chemometrii. Repetytorium z podstaw statystycznego
opracowywania wyników pomiarów: populacja generalna i próba, rozkłady
prawdopodobieństwa zmiennej losowej, estymacja parametrów rozkładu zmiennej
losowej, przedziały ufności dla tych parametrów, hipotezy statystyczne i ich
testowanie, współzależność pomiędzy zmiennymi losowymi (współczynniki
korelacji i determinacji). Wprowadzenie do matematycznego modelowania
procesów w chemii: modele statystyczne; wyznaczanie parametrów w modelach
liniowych oraz macierzy wariancji-kowariancji tych parametrów; testowanie
adekwatności modeli. Planowanie doświadczeń; kryteria optymalności planu.
Metody optymalizacji procesów: pojedynczego czynnika, gradientu, sympleksów,
algorytm genetyczny. Analiza podobieństwa pomiędzy obiektami i zmiennymi.
Podstawowe metody chemometryczne: analiza skupień (CA; Cluster Analysis) i
analiza głównych składowych (PCA; Principal Component Analysis): przygotowanie
surowych wyników pomiarów do analizy chemometrycznej; transformacje
zmiennych (autoskalowanie), przykłady zastosowania CA i PCA w chemii. Krótkie
wprowadzenie i omówienie metod rozpoznawania obiektów (Pattern Recognition)
oraz sztucznych sieci neuronowych (Artiﬁcial Neural Networks).

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

2.

Seminarium. Wnioskowanie statystyczne. Planowanie doświadczeń; kryteria
optymalności planu. Metody optymalizacji procesów: pojedynczego czynnika,
gradientu, sympleksów, algorytm genetyczny. Analiza podobieństwa pomiędzy
obiektami i zmiennymi. Podstawowe metody chemometryczne: analiza skupień
(CA; Cluster Analysis) i analiza głównych składowych (PCA; Principal Component
Analysis): przygotowanie surowych wyników pomiarów do analizy
chemometrycznej; transformacje zmiennych (autoskalowanie), przykłady
zastosowania CA i PCA w chemii. Krótkie wprowadzenie i omówienie metod
rozpoznawania obiektów (Pattern Recognition) oraz sztucznych sieci neuronowych
(Artiﬁcial Neural Networks).
Każdy student jest zobowiązany do przygotowania i prezentacji (Power Point, z
możliwością wykorzystania oprogramowania Statistica) referatu na temat
wybrany przez studenta spośród oferowanych przez prowadzącego zajęcia.
Referat jest przygotowywany na podstawie oryginalnych lub przeglądowych prac
naukowych lub popularnonaukowych, albo rozdziałów w książkach, które są
udostępniane studentowi, lub wskazane jest ich źródło. Studenci są oceniani
indywidualnie, przy czym w ocenie uwzględniana jest treść, jakość i forma
prezentacji, jak również aktywność studenta w dyskusji merytorycznej.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę (kolokwium pisemne)
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę (ocena referatów prezentowanych przez
poszczególnych studentów oraz ich aktywność w dyskusji)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty: Analiza instrumentalna (wykład i laboratorium, II st. I rok Chemia)

Sylabusy
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Współczesne wyzwania chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a1691af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 poprawnie identyﬁkuje aktualne
kierunki rozwoju istotne dla chemii środowiska;

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie pojecia z zakresu chemii
środowiska i obszarów tematycznie powiązanych;

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

student/ka potraﬁ scharakteryzować najbardziej
CHE_K2_U05
aktualne obszary badań w zakresie chemii środowiska;

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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U2

student/ka potraﬁ skonfrontować informacje z zakresu
chemii środowiska z informacjami z obszaru
pokrewnych dyscyplin;

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ korzystać z bibliograﬁi
rekomendowanej przez prowadzącego;

CHE_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa wskazać współczesne
zagrożenia środowiskowe i metody przeciwdziałania
im;

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

K2

student/ka jest gotów/gotowa do ustawicznego
kształcenia się;

CHE_K2_K03

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tło do omawiania współczesnych wyzwań w zakresie tak interdyscyplinarnego
obszaru nauki, jakim jest chemia środowiska, stanowią najważniejsze zjawiska i
procesy chemiczne, zachodzące w środowisku. Są one przybliżane studentom od
strony jakościowej i ilościowej w pierwszej, wprowadzającej części wykładu. W
szczególności zagadnienia te dotyczą chemii atmosfery ziemskiej, w tym
najważniejszych procesów chemicznych zachodzących w strato- i troposferze oraz
chemii klimatu globalnego. W kolejnej części poruszane są zagadnienia odnoszące
się do hydrosfery oraz rozkładu rozmieszczenia składników chemicznych w
ekosystemach wodnych. Istotnym elementem jest tu wątek gazów, materii
organicznej oraz metali i metaloidów występujących w wodach. Kolejny wątek
stanowi chemia środowiskowa koloidów i zjawisk powierzchniowych. Zaś ostatnia
grupa zagadnień wprowadzających odnosi się do środowiska lądowego, ze
szczególnym uwzględnieniem powstawania i właściwości gleby oraz wymiany jej
najistotniejszych składników ze środowiskiem wodnym. Zasadnicza część kursu
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
dotyczy takich zagadnień chemii środowiska, z którymi spotykamy się na co
K2
dzień, a które identyﬁkowane są jako kluczowy problem społeczny, ekonomiczny
lub ekologiczny. Bardzo istotny element kursu stanowi rozróżnienie pomiędzy
procesami naturalnie zachodzącymi w środowisku naturalnym, a tymi
wywołanymi przez człowieka Przede wszystkim zaliczyć tutaj należy produkcję
energii, ograniczanie emisji ciekłych i gazowych oraz usuwanie zanieczyszczeń
wody, gleby i powietrza, zrównoważony rozwój czy gromadzenie i przeróbkę
odpadów. W szczególności w ramach kursu omawiane są chemiczne aspekty
odnawialnych źródeł energii, metody pomiaru oddziaływania poszczególnych
czynników chemicznych na środowisko, zastosowanie innowacyjnych technologii
w kluczowych sektorach produkcji przemysłowej, rozwijanie przyjaznych dla
środowiska metod syntezy materiałów, sposoby zagospodarowania odpadów oraz
główne metody ograniczania i usuwania skutków emisji zanieczyszczeń. W
ramach kursu poruszane są także wątki ekonomiczne, odnoszące się do
omawianych rozwiązań.

1.

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
zaliczone obowiązkowe kursy: podstaw chemii, chemii nieorganicznej i organicznej oraz chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Współczesna chemia teoretyczna - wprowadzenie do pracowni
specjalizacyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia teoretyczna i komputerowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChTKS.220.61f911f91c1e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć w dziedzinie chemii teoretycznej i wyzwań
jakie pojawiają się przed współczesną chemią teoretyczną.

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 dysponuje zaawansowaną wiedza z zakresu
metod obliczeniowych chemii teoretycznej.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student dysponuje wiedzą o aktualnych kierunkach
rozwoju chemii teoretycznej.

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

student posiada pogłębioną wiedzę z wybranego
zagadnienia z zakresu chemii teoretycznej, np. chemia
kwantowa, spektroskopia molekularna ,
termodynamika statystyczna.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu chemii
teoretycznej w pokrewnych dyscyplinach naukowych.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

zwięźle, w sposób popularno-naukowy przedstawić
wyniki najnowszych odkryć dokonanych w dziedzinie
chemii teoretycznej w postaci prezentacji
multimedialnej.

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student zna specjalistyczne słownictwo naukowe co
pozwala mu na posługiwanie się bieżącą literaturą
naukową z zakresie chemii teoretycznej.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potrzebę ochrony praw autorskich.

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

ocenić poziom swojej wiedzy i widzi potrzebę ciągłego
jej pogłębiania.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Modelowanie układów molekularnych i niemolekularnych. Obliczenia molekularne,
klasterowe i periodyczne. Pojęcie strefy Brillouina. Bazy funkcyjne (orbitale
scentrowane, fale płaskie). Metody obliczeniowe chemii kwantowej: teoria
funkcjonałów gęstości, metoda ciasnego wiązania, funkcje Greena. Złożoność
hiperpowierzchni energii potencjalnej: zastosowania technik obliczeniowych w
znajdowaniu minimów (możliwości i ograniczenia). Obliczeniowe metody analizy
struktury elektronowej układów i oddziaływań międzycząsteczkowych.
Modelowanie własności spektroskopowych.

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Przygotowanie opracowania ustnego lub pisemnego na wybrany temat.
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Chemia polimerów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Polimery i kompozyty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEPoliKompS.220.5ca7569f11239.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30, laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu (wykład i skorelowane z nim ćwiczenia oraz laboratorium) jest przekazanie wiedzy z zakresu
z ﬁzykochemicznych właściwości polimerów jako konsekwencji łańcuchowej budowy makrocząsteczek oraz
możliwości otrzymywania polimerów o zadanych właściwościach aplikacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich
technik prowadzenia polireakcji.

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 w zakresie chemii polimerów
oraz orientuje się w aktualnych kierunkach jej rozwoju

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

pogłębione zagadnienia z zakresu chemii polimerów
pozwalające na samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

zagadnienia z zakresu BHP dotyczące pracy
z toksycznymi monomerami winylowymi

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W4

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego, potraﬁ korzystać z zasobów informacji
patentowej

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
eksperymentalne w ramach syntezy i charakteryzacji
ﬁzykochemicznej polimerów oraz krytycznie ocenić
wyniki tych badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej raportu zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U4

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U5

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U6

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizować proces samokształcenia,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K1

stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K2

realnego określenia zagrożenia dla środowiska
wynikającego z rosnącej produkcji syntetycznych
polimerów

CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

laboratoria

90

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład i seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

1.

Izolowane makrocząsteczki: bariery rotacji w łańcuchu głównym, konformacje,
ilościowy opis kłębka statystycznego, rzeczywiste kłębki polimerowe. Siły
oddziaływań międzycząsteczkowych. Rozcieńczone roztwory – stan „theta”, dobre
i złe rozpuszczalniki, lepkość i równanie Marka-Houwinka-Kuhna. Geometryczne
parametry kłębka polimerowego, a jego masa molowa. Polimery w stanie
skondensowanym: elastomery i termoplasty (klasyﬁkacja w oparciu o prawo
Hooka), parametry wpływające na wartość temperatury zeszklenia, żele
polimerowe, polimery ciekłokrystaliczne, blendy polimerowe. Reologia roztworów i
stopów polimerowych. Techniki polimeryzacji: polimeryzacja w substancji, emulsji
i suspensji. Syntezy prowadzące do otrzymania polimerów blokowych i
szczepionych oraz możliwości aplikacyjne wynikające ze specyﬁcznych
właściwości takich polimerów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

W ramach laboratorium studenci zapoznają się z tematem badawczym, którego
częścią jest wykonywane przez nich ćwiczenie. Przygotowują opracowanie
literaturowe i w oparciu o zdobytą wiedzę i wskazówki nauczyciela akademickiego
planują eksperyment i opracowują jego wyniki.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

60%

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja 60%

laboratoria

zaliczenie na ocenę, raport

sprawozdanie/raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii polimerów WCh-CL-A304-XX, Chemia materiałów WCh-CL-O303-XX

Sylabusy
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Kataliza przemysłowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEKatPrzAdS.220.5ca7569eb7423.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, seminarium: 30, laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu katalizy przemysłowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu katalizy
chemicznej pozwalające na samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W04

egzamin ustny

93 / 564

W2

dysponuje wiedzą z zakresu BHP umożliwiającą
odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy
zawodowej.

CHE_K2_W05

egzamin ustny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

raport, prezentacja

U2

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań eksperymentalnych w zakresie
pomiarów katalitycznych oraz krytycznej oceny
wyników tych badań.

CHE_K2_U02

raport, prezentacja

U3

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHE_K2_U03

raport, prezentacja

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

raport, prezentacja

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

egzamin ustny, raport,
prezentacja

U6

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U09

egzamin ustny, raport,
prezentacja

K1

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K2_K02

raport

K2

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K03

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

30

seminarium

30

laboratoria

90

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie raportu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
325

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Podstawowe parametry charakteryzujące katalizatory przemysłowe; warunki
prowadzenia katalitycznych procesów przemysłowych; warunki doboru
optymalnego katalizatora przemysłowego; przykłady zastosowania katalizy w
wielkim przemyśle nieorganicznym (synteza amoniaku, utlenianie amoniaku,
synteza kwasu siarkowego itd.); zastosowanie katalizy w technologiach
raﬁneryjnych i petrochemicznych; katalityczne metody usuwania zanieczyszczeń
przemysłowych.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Omówienie podstawowych parametrów determinujących aktywność, selektywność
i stabilność katalizatorów przemysłowych. Formy katalizatora przemysłowego
(monolity, siatki, granulki etc). Metody syntezy, aktywacji oraz regeneracji
katalizatorów przemysłowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny z zakresu wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych

seminarium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji

laboratoria

raport

Zaliczenie raportu końcowego

Sylabusy
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Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569db9090.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rentgenowską analizą strukturalną na monokryształach.

C2

Zapoznanie studentów z obsługą dyfraktometru do rentgenowskich badań strukturalnych.

C3

Zapoznanie studentów z oprogramowaniem służącym do rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu dyfrakcji
promieni X, neutronów i elektronów.

CHE_K2_W01

raport

W2

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu
krystalograﬁcznych metod obliczeniowych
(transformata Fouriera, nieliniowa metoda
najmniejszych kwadratów).

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny analizy
strukturalnej umożliwiającą samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedza BHP z zakresu pracy
z promieniowaniem jonizującym (X) i komputerami.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ w sposób zaawansowany korzystać z literatury
związanej z badaniami struktur krystalicznych,
krystalograﬁcznych baz danych i tablic
międzynarodowych.

CHE_K2_U01

raport

U2

posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania
badań eksperymentalnych z zakresu dyfrakcji
promieni X i krytycznej oceny uzyskanych wyników
badań.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ poprawnie przedstawić wyniki
przeprowadzonych badań w zakresie rentgenowskiej
analizy strukturalnej.

CHE_K2_U03

raport

U4

zna język angielski w stopniu wystarczającym
do posługiwania się bieżącą literaturą
krystalograﬁczną.

CHE_K2_U06

raport

U5

dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się,
podnoszenia kompetencji zawodowych oraz
realizowania procesu samokształcenia w zakresie
badań w ciele stałym.

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

U6

umie korzystać z oprogramowania służącego
do rozwiązywania i udokładniania struktur
krystalicznych

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

K1

potraﬁ pracować samodzielnie i brać odpowiedzialność CHE_K2_K01,
za podejmowane badania.
CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

szanuje prawa autorskie i przestrzega zasad etyki
zawodowej.

CHE_K2_K03

raport

K3

potraﬁ formułować opinie w zakresie zastosowania
metod dyfrakcyjnych i argumentować na ich rzecz
wśród specjalistów i niespecjalistów.

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie raportu

45

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór kryształów do badań rentgenograﬁcznych – ocena jednorodności optycznej
(mikroskop polaryzacyjny), oszacowanie współczynnika absorpcji (na podstawie
składu chemicznego i typu zastosowanego promieniowania X) oraz optymalnych
rozmiarów kryształu

W1, W3, U1, U2, K1

2.

Budowa i zasada działania dyfraktometru rentgenowskiego, wykonanie pomiaru
na dyfraktometrze monokrystalicznym, ocena mocy dyfrakcyjnej kryształu,
wyznaczenie wstępne parametrów sieci i klasy Laue’go oraz dobór strategii
pomiaru

W1, W4, U2, K1

3.

Przetwarzanie zarejestrowanych obrazów dyfrakcyjnych, ustalenie typu sieci
przestrzennej, charakteru rozkładu znormalizowanych czynników struktury oraz
grupy przestrzennej, dobór metody rozwiązania struktury, wykorzystanie
oprogramowania krystalograﬁcznego np. WinGX, SIR, SHELX

W2, W3, U5, U6, K1, K3

4.

Udokładnienie parametrów struktury krystalicznej iteracyjną metodą
najmniejszych kwadratów (SHELXL) – strategia postępowania, dobór schematu
ważenia, wskaźniki rozbieżności, ocena poprawności wyznaczonego modelu
struktury krystalicznej

W2, W3, U2, U3, U6, K1,
K2

5.

Analiza udokładnionego modelu struktury krystalicznej: konﬁguracja cząsteczek,
długości wiązań, kąty walencyjne, kąty torsyjne – konformacja cząsteczek,
najlepsze płaszczyzny układów aromatycznych, parametry pofałdowania
pierścieni nasyconych, wzajemne upakowanie elementów struktury (jednostek
chemicznych) – wielościany koordynacyjne, detekcja i opis geometrii wiązań
wodorowych silnych, średniej mocy i słabych, kontrola odległości
międzycząsteczkowych typowych dla oddziaływań Van der Waalsa

W3, U2, U3, U6, K1, K2

6.

Wizualizacja jednostek chemicznych i atomów w opisie anizotropowym drgań
termicznych (ORTEP) oraz zawartości komórki elementarnej i mostków
wodorowych (MERCURY). Konstrukcja dokumentu CIF i kontrola poprawności
analizy strukturalnej (Checkcif, PLATON)

W3, U3, U4, U6, K3

7.

Obsługa krystalograﬁcznych baz danych. Porównanie uzyskanych wartości
parametrów strukturalnych z danymi dla podobnych struktur znalezionych w bazie W3, U1, U5, U6, K3
Cambridge Structural Database CSD.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie eksperymentu i przeprowadzenie pełnej analizy
zaliczenie na ocenę, raport strukturalnej, pisemny raport z przeprowadzonych badań i
dyskusja wyników w odniesieniu do danych literaturowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu krystalograﬁi i krystalochemii z elementami rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Sylabusy
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Fizykochemia układów zdyspergowanych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a056a55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ﬁzykochemią układów zdyspergowanych.

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

prezentuje poszerzoną wiedzę z matematyki, ﬁzyki,
nauk biologicznych i nauk technicznych pozwalającą
na posługiwanie się pojęciami właściwymi dla zakresu
chemii obejmującego ﬁzykochemię układów
zdyspergowanych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

prezentuje poszerzoną wiedzę w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu ﬁzykochemii
układów zdyspergowanych, pozwalające
na samodzielną pracę badawczą.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W4

prezentuje wiedzę z zakresu BPH, umożliwiającą
odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy
zawodowej.

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

W5

wykazuje się podstawową wiedzą w zakresie
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K2_W06

egzamin pisemny

W6

wykazuje się znajomością podstawowych pojęć i zasad
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego.

CHE_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzysta z literatury fachowej, baz danych oraz innych
źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych
informacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

wykazuje się umiejętnością krytycznej oceny wyników
badań prowadzonych w zakresie ﬁzykochemii układów
zdyspergowanych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

wykorzystuje zdobytą wiedzę w pokrewnych
dyscyplinach naukowych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U4

wykazuje się umiejętnością przedstawienia w sposób
popularny najnowszych wyników odkryć dokonanych
w ramach specjalności ﬁzykochemia powierzchni.

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

U5

wykazuje się znajomością języka angielskiego
w stopniu niezbędnym do posługiwania się
specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie
ﬁzykochemii układów zdyspergowanych.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny

U6

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizuje proces samokształcenia.

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

U7

potraﬁ formułować opinie dotyczące kwestii
podejmowanych na wykładzie.

CHE_K2_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów by wypełniać swoje obowiązki
z profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

K2

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K03

egzamin pisemny

K3

jest gotów do korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji dotyczących kwestii poruszanych
na wykładzie.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Sylabusy

101 / 564

K4

jest gotów do przedstawiania i wyjaśniania
społecznych i etycznych aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy oraz wykazuje związaną
z tym odpowiedzialność.

CHE_K2_K06

egzamin pisemny

K5

jest gotów do realnego określenia zagrożeń dla
środowiska.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

9

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Układy koloidalne - klasyﬁkacja, występowanie i otrzymywanie. Właściwości
układów zdyspergowanych: molekularno-kinetyczne (ruchy Browna, dyfuzja,
ciśnienie osmotyczne, sedymentacja), optyczne (efekt Tyndalla) oraz reologiczne
(lepkość, plastyczność, tiksotropia, dylatacja). Budowa podwójnej warstwy
elektrycznej, zjawiska elektrokinetyczne w układach zdyspergowanych
(elektroosmoza, elektroforeza, potencjał przepływu, efekt Dorna), teoria DLVO
oraz warunki powstawania i stabilności układów koloidalnych. Właściwości
wybranych układów zdyspergowanych: koloidów asocjacyjnych, aerozoli, pian,
emulsji i żeli.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2, K3, K4,
K5

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Chemometria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c804e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

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: 15, seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami chemometrycznymi i statystycznymi wykorzystywany
w analizie danych eksperymentalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ scharakteryzować zasadę wybranych metod
chemometrycznych, w szczególności z zakresu analizy
podobieństwa (analiza skupień) oraz metod
umożliwiających redukcję wymiarowości
w wielowymiarowej analizie danych i wizualizację
struktury takich danych (metoda głównych
składowych).

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

zna zasady przygotowania danych z pomiarów
w postaci macierzy danych surowych oraz dokonać ich
wstępnej transformacji (np. autoskalowania).

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zna zasady planowania eksperymentu czynnego
w oparciu o wybrany plan doświadczalny,
w szczególności plan czynnikowy typu k(do potęgi n).

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

potraﬁ wskazać metody chemometryczne przydatne
w rozwiązywaniu problemów z zakresy chemii,
w szczególności chemii analitycznej.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

zna zaawansowane metody statystyczne i metody
wnioskowania statystycznego niezbędne w analizie
danych eksperymentalnych.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować eksperyment czynny w oparciu
o wybrany plan doświadczalny, w szczególności plan
czynnikowy typu k(do potęgi n).

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ sformułować i zidentyﬁkować statystyczny
model procesu w chemii.

CHE_K2_U02

prezentacja

U3

potraﬁ określić zasadę podstawowych strategii
optymalizacyjnych i potraﬁ wybrać metodę
CHE_K2_U02
optymalizacji odpowiednią do postawionego problemu.

prezentacja

U4

potraﬁ korzystać z podstawowej literatury fachowej
(monograﬁi) z zakresu chemometrii.

CHE_K2_U01

prezentacja

U5

potraﬁ zreferować wskazane zagadnienia z zakresu
chemometrii.

CHE_K2_U05

prezentacja

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do stałego poszerzania wiedzy, korzystania
z technologii informacyjnych, programów
komputerowych oraz książek specjalistycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

23

konsultacje

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Wykład. Wprowadzenie do chemometrii. Repetytorium z podstaw statystycznego
opracowywania wyników pomiarów: populacja generalna i próba, rozkłady
prawdopodobieństwa zmiennej losowej, estymacja parametrów rozkładu zmiennej
losowej, przedziały ufności dla tych parametrów, hipotezy statystyczne i ich
testowanie, współzależność pomiędzy zmiennymi losowymi (współczynniki
korelacji i determinacji). Wprowadzenie do matematycznego modelowania
procesów w chemii: modele statystyczne; wyznaczanie parametrów w modelach
liniowych oraz macierzy wariancji-kowariancji tych parametrów; testowanie
adekwatności modeli. Planowanie doświadczeń; kryteria optymalności planu.
Metody optymalizacji procesów: pojedynczego czynnika, gradientu, sympleksów,
algorytm genetyczny. Analiza podobieństwa pomiędzy obiektami i zmiennymi.
Podstawowe metody chemometryczne: analiza skupień (CA; Cluster Analysis) i
analiza głównych składowych (PCA; Principal Component Analysis): przygotowanie
surowych wyników pomiarów do analizy chemometrycznej; transformacje
zmiennych (autoskalowanie), przykłady zastosowania CA i PCA w chemii. Krótkie
wprowadzenie i omówienie metod rozpoznawania obiektów (Pattern Recognition)
oraz sztucznych sieci neuronowych (Artiﬁcial Neural Networks).

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

2.

Seminarium. Wnioskowanie statystyczne. Planowanie doświadczeń; kryteria
optymalności planu. Metody optymalizacji procesów: pojedynczego czynnika,
gradientu, sympleksów, algorytm genetyczny. Analiza podobieństwa pomiędzy
obiektami i zmiennymi. Podstawowe metody chemometryczne: analiza skupień
(CA; Cluster Analysis) i analiza głównych składowych (PCA; Principal Component
Analysis): przygotowanie surowych wyników pomiarów do analizy
chemometrycznej; transformacje zmiennych (autoskalowanie), przykłady
zastosowania CA i PCA w chemii. Krótkie wprowadzenie i omówienie metod
rozpoznawania obiektów (Pattern Recognition) oraz sztucznych sieci neuronowych
(Artiﬁcial Neural Networks).
Każdy student jest zobowiązany do przygotowania i prezentacji (Power Point, z
możliwością wykorzystania oprogramowania Statistica) referatu na temat
wybrany przez studenta spośród oferowanych przez prowadzącego zajęcia.
Referat jest przygotowywany na podstawie oryginalnych lub przeglądowych prac
naukowych lub popularnonaukowych, albo rozdziałów w książkach, które są
udostępniane studentowi, lub wskazane jest ich źródło. Studenci są oceniani
indywidualnie, przy czym w ocenie uwzględniana jest treść, jakość i forma
prezentacji, jak również aktywność studenta w dyskusji merytorycznej.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę (kolokwium pisemne)
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę (ocena referatów prezentowanych przez
poszczególnych studentów oraz ich aktywność w dyskusji)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty: Analiza instrumentalna (wykład i laboratorium, II st. I rok Chemia)

Sylabusy
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Mechanizmy reakcji w chemii organicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a0e8082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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: 15, seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat przebiegu wybranych rodnikowych,
jonowych i uzgodnionych reakcji organicznych oraz doskonalenie umiejętności przedstawiania i analizowania
postulowanych mechanizmów tych reakcji, z uwzględnieniem danych opublikowanych w literaturze chemicznej
w ostatnich latach.

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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CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja, udział w
dyskusji

U1

potraﬁ korzystać z zaawansowanych podręczników
w języku polskim dotyczących mechanizmów reakcji
organicznych oraz korzystać w podstawowym zakresie
z literatury w języku angielskim na ten temat. Na
podstawie uzyskanych informacji potraﬁ przedstawić
mechanizmy reakcji organicznych, które do tej pory
nie były przedmiotem publikacji podręcznikowych.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja, udział w
dyskusji

U2

potraﬁ dokonać samodzielnej weryﬁkacji
mechanizmów reakcji organicznych o umiarkowanym
poziomie komplikacji podczas pracy
eksperymentalnej.

CHE_K2_U02

prezentacja

U3

potraﬁ zaprezentować wyniki własnych badań
odnosząc się do mechanizmów przeprowadzanych
reakcji organicznych, zgodnie z przyjętą metodologią
i terminologią.

CHE_K2_U03

prezentacja

U4

potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
w języku angielskim, która odnosi się do opisów
mechanizmów reakcji organicznych.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

W1

potraﬁ przedstawić w formie graﬁcznej oraz omówić
podstawowe i złożone mechanizmy reakcji
organicznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie referatu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Treści programowe kursu obejmują rozszerzone informacje o podstawowych
mechanizmach reakcji organicznych, które prezentowane były podczas kursu
wstępnego chemii organicznej oraz sposoby potwierdzania postulowanych
mechanizmów. Systematycznie przeanalizowane zostaną podane poniżej
transformacje:
A) reakcje rodnikowe (reakcje SET, addycja, substytucja i eliminacja rodnikowa, w
tym: redukcja Bircha, redukcja związków karbonylowych, reakcje: pinakolowa,
McMurry, Bartona-McCombie, kondensacja acyloinowa);
B) reakcje alifatycznej substytucji nukleoﬁlowej i eliminacji (mechanizmy SN1,
SN2, SN2’, SNi, E1, E2. E1cB, alfa-eliminacja; nukleoﬁle ambidentne,
stereochemia reakcji, efekt grup wspomagających; reakcje Mitsunobu, Appela,
Wittiga, Hornera-Wadswortha-Emmonsa, Petersona, Julii, Czugajewa);
C) reakcje substytucji elektroﬁlowej w związkach aromatycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem reakcji tworzenia wiązań C-C w wariancie wewnątrz- i
międzycząsteczkowym oraz substytucji w związkach policyklicznych;
D) substytucja nukleoﬁlowa w związkach aromatycznych (mechanizmy: A-E, A-E,
VNS, ANRORC; reakcja Cziczibabina);
E) wybrane reakcje addycji nukleoﬁlowej i kondensacji z udziałem związków
karbonylowych (w tym m. in. otrzymywanie i zastosowanie acetali i tioacetali,
reakcje typu aldolowego, Knoevenagela, Mukayiamy, Storka, Mannicha, Ugi i inne
reakcje wieloskładnikowe);
F) addycja elektroﬁlowa do wiązań podwójnych (regio- i stereoselektywność
reakcji, reakcje m. in. halogenowania, epoksydowania, hydroborowania,
solwortęciowania, addycje karbenów);
G) reakcje przegrupowań – migracje typu [1,2] do elektroﬁlowego atomu węgla,
tlenu i azotu (przegrupowania pinaklolinowe i semipinakolonowe, TiﬀeneauDemjanowa, Wagnera-Meerweina, Baeyera-Villigera, Hoﬀmana, Curtisa,
Beckmanna, Schmidta, Lossena); przegrupowanie benzilowe a przegrupowanie
Faworskiego;
Omówione zostaną również reguły pozwalające na przewidywanie konstytucji i
konﬁguracji produktów: m. in. reguły Baldwina i Kornbluma.

W1, U1, U4

2.

Podczas części seminaryjnej zajęć studenci samodzielnie przedstawiąją i
dyskutują współczesne teorie dotyczące podanych wyżej zagadnień A - G w
oparciu o najnowsze publikacje naukowe, powiązując je z badaniami
prowadzonymi w zespołach naukowych, z którymi podejmują współpracę.

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny - kryterium zaliczenia: Poprawna odpowiedź
na ponad połowę pytań dotyczących mechanizmów wybranych
reakcji organicznych.

wykład

egzamin pisemny

seminarium

Przygotowanie i przedstawienie przynajmniej dwóch referatów
spełniających minimalne wymagania podane na początku
prezentacja, udział w dyskusji
zajęć. Aktywny udział w dyskusji kierowanej nad referatami
innych osób.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy chemii organicznej (WCh-CL-O206-xx lub ekwiwalentny). Obecność na zajęciach nie jest
obowiązkowa, z zastrzeżeniem wynikającym ze sformułowań podanych w sekcji "Warunki zaliczenia przedmiotu".

Sylabusy
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Chemia bionieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d47d60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rolą związków nieorganicznych w biologii, medycynie i środowisku.

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 dysponuje wiedzą z podstaw biologicznej
chemii nieorganicznej pozwalającą na wyjaśnienie roli
związków nieorganicznych w naturalnych układach
biologicznych oraz w zastosowaniach biomedycznych.
W wybranych zakresach chemii bionieorganicznej
student posiada pogłębioną wiedzę umożliwiającą
samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z literatury naukowej z zakresu chemii
bionieorganicznej. Student, w oparciu o wiedzę
uzyskaną na wykładach oraz literaturę naukową,
potraﬁ samodzielnie przygotować referat na wybrany
temat z zakresu chemii bionieorganicznej. Student
potraﬁ połączyć wiedze z zakresu chemii
nieorganicznej i wybranych zagadnień biologii,
medycyny i ochrony środowiska.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonania charakterystyki roli wybranych związków
nieorganicznych w środowisku (zanieczyszczenia
i ochrona) oraz ochronie zdrowia (proﬁlaktyka,
diagnostyka, terapia), ich korzystnych i niekorzystnych CHE_K2_K05,
właściwości. Student jest gotów uzasadnić
CHE_K2_K07
i propagować konieczność proekologicznej
świadomości społeczeństwa w celu utrzymania
zrównoważonego rozwoju naszej cywilizacji.

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Biologiczna i medyczna chemia związków nieorganicznych. Problematyka i
metody badawcze chemii bionieorganicznej. Struktura i funkcje
metalobiocząsteczek. Regulacyjne i kontrolne funkcje związków nieorganicznych.
Procesy i reakcje bionieorganiczne.
Związki koordynacyjne w katalizie enzymatycznej i aktywacji małych cząsteczek.
Związki nieorganiczne w konwersji i magazynowaniu energii w układach
biologicznych. Związki nieorganiczne w środowisku (zanieczyszczenia i ochrona) i
ochronie zdrowia (proﬁlaktyka, diagnostyka, terapia).
Bionieorganiczne materiały. Perspektywy chemii bionieorganicznej.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

zaliczenie na ocenę

seminarium

zaliczenie pisemne, raport, esej, prezentacja

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z podstaw biochemii i biologii

Sylabusy
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Metody badawcze w katalizie i chemii powierzchni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e37473.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi metodami określania struktury, tekstury, morfologi,
mapowania składu chemicznego ciał stałych za pomocą technik adsorpcyjnych, XRD oraz mikroskopii i dyfrakcji
elektronowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teoretyczne podstawy wybranych metod badawczych
stosowanych w katalizie i chemii powierzchni

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

zaliczenie pisemne
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praktyczne aspekty wykonania pomiarów
i interpretacji wyników

W2

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać właściwą metodę dla rozwiązania zadanego
problemu,

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

odpowiednio przygotować preparaty do pomiarów

CHE_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

przeprowadzić analizę wyników oraz ich interpretację
molekularną

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U09

zaliczenie pisemne

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
do samodzielnego korzystania z literatury,
prowadzenia badań w zakresie metod badawczych
stosowanych w katalizie i chemii powierzchni, oraz
popularyzacji wiedzy na ten temat

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przegląd metod badawczych, oddziaływanie promieniowania z materią - diagram
Probsta, podstawowe rodzaje pomiarów, zastosowanie cząsteczek sond. Badanie
składu fazowego i elementarnego - XRD (skład fazowy, krystaliczność, rozmiar
ziaren, skład globalny). Badanie powierzchni - metody ﬁzysorpcyjne (powierzchnia W1, W2, U1, U2, U3, K1
właściwa, porowatość, rozkład porów). Obrazowanie - mikroskopia SEM i TEM
(badanie morfologii i nanostruktury, składu punktowego). Spektroskopia EDX/EELS
(badanie składu powierzchni, stopni utlenienia i koordynacji).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny - zaliczenie na podstawie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs nie ma wymagań wstępnych
udział w wykładzie nie jest obowiązkowy

Sylabusy
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Chemistry of materials and their surfaces
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemistry of materials

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatS.220.5ca756a203186.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z elementami chemii ciała stałego i chemii powierzchni

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student posiada wiedzę z zakresu chemii ciała
stałego 2. Student posiada wiedzę z zakresu chemii
powierzchni 3. Student posiada wiedzę z zakresu
katalizy i fotokatalizy heterogenicznej 4. Student zna
teoretyczne podstawy wybranych metod badawczych
stosowanych w katalizie i chemii powierzchni

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student posiada umiejętność właściwego
wykorzystania specjalistycznej literatury z zakresu
chemii materiałów, chemii powierzchni materiałów
i katalizy heterogenicznej, z uwzględnieniem aktualnej
literatury anglojęzycznej 2. Student potraﬁ
uporządkować i usystematyzować zdobytą wiedzę
odnoszącą się do reaktywności powierzchni
materiałów krystalicznych 3. Student posiada
umiejętność stosowania zaawansowanego aparatu
terminologicznego z zakresu chemii materiałów,
chemii powierzchni materiałów i katalizy w języku
angielskim oraz analizy zagadnień związanych z tym
tematem 4. Student potraﬁ wyznaczyć kierunki
dalszych samodzielnych studiów związanych z chemią
materiałów, chemią powierzchni materiałów i katalizą
heterogeniczną 5. Student jest przygotowany
do aktywnego udziału w dyskusji na temat roli chemii
powierzchni materiałów, reakcji powierzchniowych
i katalizy m.in. w przemyśle chemicznym i ochronie
środowiska

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy
z zakresu chemii ciała stałego, chemii powierzchni ciał
stałych, katalizy i korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

seminarium

15

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

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.

Elementy chemii i ﬁzyki materiałów, projektowanie i synteza materiałów do
konkretnych zastosowań, aktualne trendy w chemii materiałów i inżynierii
materiałowej, eksperymentalne metody charakteryzacji materiałów (w
szczególności mikroskopia elektronowa, XRD, metody ﬁzysorpcyjne, metody
spektroskopowe), chemia wybranych grup materiałów - np. tlenki metali,
kompozyty, ceramika porowata. Chemia powierzchni i procesy powierzchniowe
odpowiedzialne za specyﬁczną funkcjonalność materiałów. Powierzchnia jako
defekt w materiałach krystalicznych. Rekonstrukcja powierzchni. Adsorpcja
ﬁzyczna i chemisorpcja. Właściwości kwasowe i zasadowe. Właściwości redoks.
Elektronowe właściwości powierzchni: praca wyjścia. Kąt zwilżania, zwilżalność i
energia swobodna powierzchni. Etapy reakcji katalitycznej: dyfuzja, adsorpcja i
reakcja powierzchniowa. Adsorpcja cząsteczek na powierzchniach katalizatorów.
Kinetyka katalizowanych heterogenicznych reakcji chemicznych. Typowe
mechanizmy reakcji powierzchniowych. Zastosowania środowiskowe katalizy i
fotokatalizy jako procesów powierzchniowych: usuwanie VOC i NOx, utlenianie
sadzy, fotokatalityczne oczyszczanie wody, rozszczepianie wody, redukcja
dwutlenku węgla itp.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Ponad 50% punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym

seminarium

zaliczenie na ocenę Ocena na podstawie pracy indywidualnej na seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, chemia ﬁzyczna

Sylabusy
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Kalibracja analityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569c8677d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu kalibracji analitycznej.

C2

Wskazanie na znaczenie i rolę metod kalibracyjnych w analizie chemicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody kalibracyjne stosowane w analizie jakościowej
i ilościowej.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować metodę kalibracyjną odpowiednią
do aktualnych wymagań i celów analitycznych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie obliczyć i zinterpretować wyniki otrzymane
dowolną metodą kalibracyjną.

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia badań naukowych i wykonywania analiz
rutynowych (w szczególności w zakresie chemii
środowiska i chemii sądowej) ze świadomym
i celowym wykorzystaniem odpowiednich metod
i procedur kalibracyjnych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Podstawowe pojęcia i terminy związane z kalibracją analityczną, metody
bezkalibracyjne w analizie jakościowej i ilościowej, deﬁnicja kalibracji analitycznej.

W1

2.

Metody kalibracyjne w analizie jakościowej.

W1

3.

Metody kalibracyjne w analizie ilościowej, ich charakterystyka i specyﬁka. Nowa
klasyﬁkacja metod kalibracyjnych.

W1, U1, U2

4.

Rola i znaczenie metod kalibracyjnych na wybranych przykładach analiz
chemicznych.

K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie testu do wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pomyślnie kurs "Analiza instrumentalna"

Sylabusy
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Chemia spożywcza z elementami technologii żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.1587734568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z informacjami o składzie chemicznym żywności i budowie chemicznej składników żywności.

C2

Informacja o wpływie jakości odżywiania na zdrowie człowieka, roli prozdrowotnych dodatków do żywności
i zagrożeniach, jakie stanowi niewłaściwa dieta i zawarte w żywności substancje szkodliwe.

C3

Uświadomienie związku pomiędzy warunkami produkcji żywności a wartościami odżywczymi produktów
żywnościowych.

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

posiada wiedzę o chemicznym składzie żywności
pozwalająca na ocenę wartości odżywczych produktów
CHE_K2_W03
żywnościowych na podstawie ich składu chemicznego
oraz procesów produkcji i przetwarzania

egzamin pisemny

W2

dysponuje wiedzą o prozdrowotnych dodatkach
wprowadzanych do żywności oraz substancjach
mających negatywny wpływ na zdrowie konsumenta

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

zna zależności pomiędzy warunkami produkcji
żywności (chemizacja rolnictwa, intensyﬁkacja upraw,
CHE_K2_W03
zanieczyszczenie środowiska) a jakością produkowanej
żywności

egzamin pisemny

W4

wie jak sposób odżywiania i jakość żywności wpływa
na zdrowie człowieka

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać wiedzę z zakresu chemii, biologii i ekologii
z problematyką dotyczącą produkcji żywności i jej
wpływu na zdrowie konsumenta

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U2

korzystać z danych literaturowych dotyczących
zagadnień związanych z chemią żywności
z uwzględnieniem źródeł elektronicznych, potraﬁ
dokonać krytycznej selekcji pozyskanych informacji
i wykorzystać je w dyskusji. Opierając się
na wiadomościach zdobytych na wykładzie
i rozszerzonych poprzez literaturowe studia potraﬁ
ocenić wartość żywieniową produktów spożywczych

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U10

egzamin pisemny

U3

wyjaśnić znaczenie poszczególnych składników
żywności dla zdrowia człowieka i opisać wpływ
dodatków prozdrowotnych oraz szkodliwych
na zdrowie konsumenta. Potraﬁ scharakteryzować
podstawowe wymogi dotyczące produkcji żywności
ekologicznej

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

egzamin pisemny

U4

wyjaśnić przebieg podstawowych procesów
biochemicznych zachodzących w trakcie
przechowywania i obróbki produktów spożywczych
i ich wpływ na wartość spożywczą tych produktów

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

K1

uczenia się przez całe życie oraz wzbogacania swojej
wiedzy dotyczącej problematyki związanej
z bezpieczną produkcja żywności i racjonalnym
odżywianiem oraz krytycznego korzystania
z technologii informacyjnych

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K2

praktycznego stosowania swojej wiedzy o wpływie
produkcji żywności i zawartych w niej dodatków
na zdrowie człowieka

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny

K3

wyjaśnienia korzyści płynących z właściwego sposobu
odżywiania oraz kształtowania proekologicznych
postaw w dziedzinie gospodarki żywnościowej
i stosowania ich w praktyce

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i skład chemiczny żywności. Najważniejsze składniki żywności:
węglowodany, białka, tłuszcze. Mikro i makroelementy. Witaminy.

W1, U1, U2, K1

2.

Wpływ warunków produkcji i obróbki żywności na jej jakość.

W1, W3, U1, U3, U4, K1,
K2, K3

3.

Prozdrowotne dodatki do żywności. Suplementy. Żywność funkcjonalna.

W2, U2, U3, K2, K3

4.

Szkodliwe dodatki do żywności. Źródła skażeń żywności. Zanieczyszczenia
żywości.

W2, W3, U3, K2, K3

5.

Charakterystyka wybranych procesów biochemicznych zachodzących w żywności
podczas jej przetwarzania, konserwowania i przechowywania.

W1, U4

6.

Wpływ składników żywności i odżywiania na zdrowie człowieka. Zasady
racjonalnego odżywiania. Diety lecznicze.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. ukończony kurs podstawowy z zakresu chemii ogólnej oraz chemii organicznej
2. obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia teoretyczna i komputerowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia teoretyczna i komputerowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChTKS.220.5ca7569f68c88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem pracowni specjalizacyjnej jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi chemii
teoretycznej (metody kwantowo-chemiczne i symulacje metodami dynamiki molekularnej), ich zastosowaniem
do opisu układów molekularnych i interpretacji danych eksperymentalnych, a w konsekwencji do samodzielnej
pracy badawczej.

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 dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu
metod obliczeniowych chemii teoretycznej (metoda
Hartree-Focka (HF), metody post-HF, metody jednoi wieloreferencyjne, metoda Kohna-Shama (KS), model
ciągłego dielektryka, dyskretne modele
rozpuszczalnika, metody zależne od czasu, metody
wielopoziomowe, obliczenia statyczne i dynamiczne).

CHE_K2_W02

zaliczenie

W2

student dysponuje wiedzą o aktualnych kierunkach
rozwoju metod obliczeniowych chemii teoretycznej.

CHE_K2_W03

zaliczenie

W3

student posiada poszerzoną wiedzę o metodach
obliczeniowych chemii, zna techniki obliczeniowe, ich
podstawy teoretyczne, przybliżenia na których są
oparte i obszary ich stosowalności, co pozwala mu
na prowadzenie samodzielnych badań naukowych.

CHE_K2_W04

projekt, zaliczenie

U1

w sposób profesjonalny korzystać z baz danych
i informacji udostępnianych przez różne grupy
badawcze w celu pozyskania niezbędnych materiałów.
Student potraﬁ ocenić wiarygodność źródeł informacji.

CHE_K2_U01

projekt

U2

wykorzystać poznane metody obliczeniowe chemii
do samodzielnego planowania i wykonania badań
teoretycznych w ramach uprawianej specjalności
naukowej. Student posiada umiejętność krytycznej
analizy uzyskanych rezultatów.

CHE_K2_U02

projekt

U3

zwięźle zrelacjonować wyniki własnej pracy badawczej
w postaci pisemnego sprawozdania zawierającego
wszystkie elementy publikacji naukowej (opis
zagadnienia, cel pracy, przyjęta metodologia,
uzyskane wyniki i wnioski).

CHE_K2_U03

projekt

U4

wykorzystać interdyscyplinarny charakter metod
obliczeniowych chemii w innych dyscyplinach
naukowych.

CHE_K2_U04

projekt

U5

student zna specjalistyczne słownictwo naukowe, co
pozwala mu na posługiwanie się bieżącą literaturą
naukową z zakresie metod obliczeniowych chemii.

CHE_K2_U06

projekt

U6

pStudent Posiada praktyczną znajomość
implementacji wybranych metod obliczeniowych
w kodzie danego oprogramowania co umożliwia mu
wykonywanie prostych zmian w oprogramowaniu
z możliwością dołączania własnych modułów
obliczeniowych.

CHE_K2_U02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potrzebę ochrony praw autorskich.

CHE_K2_K03

projekt, zaliczenie

K2

student potraﬁ pracować samodzielnie, w pełni biorąc
odpowiedzialność za wiarygodność prowadzonych
badań.

CHE_K2_K01

projekt, zaliczenie

K3

ocenić poziom swojej wiedzy i widzi potrzebę ciągłego
jej pogłębiania.

CHE_K2_K04

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

120

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

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.

Metody ab initio: metoda Hartree_Focka (HF), metody post-HF, metoda KohnaShama (KS); efekt rozpuszczalnika: model ciągłego dielektryka, modele
dyskretne; metody zależne od czasu (HF i KS); metody wielopoziomowe
(hybrydowe); oprogramowania do obliczeń kwantowo-chemicznych: praktyczna
znajomość implementacji metod obliczeniowych w kodzie danego
oprogramowania, wykonywanie prostych zmian w tym oprogramowaniu,
dołączanie własnych modułów obliczeniowych; zastosowanie technik
obliczeniowych do symulacji widm molekularnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, zaliczenie

Przygotowanie i zaprezentowanie projektu. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń
laboratoryjnych.
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Ochrona własności intelektualnej II/Protection of Intellectual Property
Rights II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.220.5ca7569aa3b86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej I".

C2

Powtórzenie generalnych zasad ochrony własności intelektualnej.

C3

Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków chemicznych,
farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

C4

Wprowadzenie nowych zagadnień - ochrony odmian roślin, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz
komercjalizacji praw własności intelektualnej.

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 zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej.

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne

W2

student zna zasady komercjalizacji praw własności
intelektualnej.

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne

CHE_K2_U01

zaliczenie pisemne

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

I. Wstęp do prawa własności intelektualnej (rodzaje praw, sposoby uzyskania
praw; polskie, europejskie, międzynarodowe zasady ochrony praw własności
intelektualnej)

W1, W2, U1, K1

2.

II. Prawo autorskie (źródła prawa, przedmiot, wyłączenia spod ochrony, tzw.
domena publiczna; podmiot prawa; treść praw autorskich: osobiste i majątkowe
oraz czas ich trwania; prawa pokrewne; dozwolony użytek, cytat; umowy dot.
praw autorskich - przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje,
odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa autorskiego; funkcjonowanie
organizacji zbiorowego zarządzania; ochrona wizerunku.

W1, U1, K1

3.

III. Ochrona baz danych i zbiorów informacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

IV. Prawo patentowe (wynalazki w tym wynalazki chemiczne, farmaceutyczne i
biotechnologiczne), Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, SPC, umowy
licencyjne, odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu

W1, W2, U1, K1

5.

V. Ochrona odmian roślin

W1, W2, U1, K1

6.

VI. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, komercjalizacja praw własności
intelektualnej

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test zaliczeniowy
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Metody charakteryzacji polimerów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Polimery i kompozyty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEPoliKompS.220.5ca7569f187a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poznanie i zastosowanie najnowszych metod analizy i charakteryzacji ﬁzykochemicznej
polimerów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
statystycznych i stosowania różnych wielkości
średnich

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny
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W2

zagadnienia w zakresie spektroskopii chemicznej
i termochemii

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

W3

zagadnienia z zakresu BHP oraz dysponuje wiedzą
związaną z stosowaniem monomerów umożliwiającą
odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy
zawodowej

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
eksperymentalne w ramach swojej specjalności oraz
krytycznie ocenić wyniki tych badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej notatki laboratoryjnej
zawierającej analizę wyników i popełnionych błędów

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

U4

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
raport, egzamin pisemny
/ ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawienia i wyjaśnienia aspektów praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
wykazuje związaną z tym odpowiedzialność
za środowisko naturalne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

75

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Identyﬁkacja polimerów, wyznaczanie średnich mas molowych metodami:
osmometrycznymi, ultrawirowania analitycznego, rozpraszania światła; badanie
powierzchniowej struktury polimerów metodami: spektroskopii Ramana,
skaningowej mikroskopii elektronowej SEM, mikroskopii sił atomowych AFM;
badania degradacji polimerów metodami: analizy termograwimetrycznej TGA oraz
różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC; badania właściwości reologicznych
roztworów polimerów.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

60%

laboratoria

zaliczenie na ocenę, raport

sprawozdanie/raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii polimerów WCh-CL-A304-XX, Chemia ﬁzyczna I WCh-CL-O202A-XX

Sylabusy
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Mechanizmy reakcji fotochemicznych i procesów fotokatalitycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fa7394.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu będzie zapoznanie studentów z: i) mechanizmami; ii) metodami badań; iii) zastosowaniami reakcji
fotochemicznych i procesów fotokatalitycznych zachodzących w układach homo- i heterogenicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Zna podstawowe prawa fotochemiczne. 2. Zna
i rozróżnia podstawowe pojęcia: reakcja
fotochemiczna, reakcja fotokatalityczna, reakcja
fotosensybilizowana, kataliza fotowspomagana. 3.
Wie, na czym polegają różnice w reaktywności
cząsteczek w stanach podstawowym i wzbudzonych.
4. Zna metody badawcze stosowane przy określaniu
mechanizmów reakcji fotochemicznych. 5. Zna typowe
mechanizmy reakcji fotochemicznych zachodzących
w układach homogenicznych i heterogenicznych
i potraﬁ omówić różnice między nimi. 6. Zna
mechanizmy fotoindukowanego przekazania energii.
7. Zna pojęcia: wydajność kwantowa, IPCE, podwojenie
fotoprądu, czas życia stanów wzbudzonych,
międzyfazowe przeniesienie elektronu itp. 8. Zna
możliwości i ograniczenia stosowania procesów
fotochemicznych i fotokatalitycznych w praktyce.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

egzamin pisemny

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

1. Potraﬁ wskazać korzyści dla ochrony środowiska
wynikające ze stosowania procesów fotokatalitycznych
wykorzystujących energię słoneczną (np. uzdatnianie
CHE_K2_K04,
wody, fotosynteza paliw, konwersja energii świetlnej
CHE_K2_K07
w elektryczną). 2. Potraﬁ uzasadnić wpływ dobrej
znajomości i zrozumienia zagadnień, które porusza
kurs, na podnoszenie swoich kompetencji.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Umie omówić diagram Jabłońskiego. 2. Potraﬁ
scharakteryzować typowe wzbudzenia elektronowe
cząsteczek organicznych, związków koordynacyjnych
i półprzewodników. 3. Potraﬁ wskazać
i scharakteryzować źródła światła nadające się
do wykorzystania w fotochemii. Umie wskazać ich
wady i zalety. 4. Potraﬁ ze zrozumieniem korzystać
z literatury opisującej mechanizmy reakcji
fotochemicznych. 5. Potraﬁ krytycznie odnieść się
do opisywanych w literaturze zalet procesów
fotochemicznych i fotokatalitycznych. 6. Potraﬁ
określić przydatność wykorzystania światła
do przeprowadzenia zakładanych przemian
chemicznych. 7. Potraﬁ zaproponować metody
badawcze, które mogą być przydatne w określeniu
mechanizmów procesów fotochemicznych
i fotokatalitycznych. 8. Potraﬁ przedstawić i omówić
wyniki badań opisanych w literaturze lub badań
własnych dotyczących procesów fotochemicznych
i fotokatalitycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

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

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Podstawowe prawa fotochemiczne - diagram Jabłońskiego, przejścia
promieniste i bezpromieniste, ﬂuorescencja i fosforescencja, reguły wyboru,
wygaszanie stanów wzbudzonych, kinetyka, podział procesów fotochemicznych
(fotokataliza, fotosensybilizacja i inne);
2. Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych i procesów
fotoﬁzycznych - fotoliza ciągła i błyskowa, wydajność kwantowa,
fotoelektrochemia i spektroelektrochemia;
3. Aktynometry chemiczne;
4. Reakcje fotochemiczne cząsteczek organicznych - reakcje pericykliczne,
symetria w fotochemii, fotoreakcje substytucji, addycji, polimeryzacji, utleniania i
redukcji;
5. Chemiluminescencja;
6. Reakcje fotochemiczne związków koordynacyjnych;

1.

7. Podstawowe procesy zachodzące na powierzchni naświetlanych
półprzewodników szerokopasmowych (procesy wzbudzania, rekombinacji,
międzyfazowego przeniesienia elektronu);

W1, U1, K1

8. Fotodegradacja zanieczyszczeń wody i powietrza - aspekty praktyczne i
badania mechanizmów;
9. Modyﬁkacje właściwości półprzewodników szerokopasmowych fotosensybilizacja, zmiana właściwości redoksowych i parametrów
ﬁzykochemicznych;
10. Spektroskopia półprzewodników szerokopasmowych;
11. Fotoelektrochemia i spektroelektrochemia półprzewodników
szerokopasmowych - charakterystyka redoksowa, określanie typu
półprzewodnika, pomiar wydajności generowania fotoprądu (IPCE), efekt
podwojenia fotoprądu, spektroelektrochemia, półprzewodnikowe przełączniki
fotoelektrochemiczne;
12. Inne procesy fotokatalityczne - fotokatalizowana synteza organiczna,
fotoredukcja i fotoutlenianie azotu, fotoredukcja CO2, fotokatalityczny rozkład
wody, fotosensybilizowane generowanie tlenu singletowego;
13. Zastosowanie fotokatalizy heterogenicznej, w szczególności fotokatalizy na
TiO2 - fotomineralizacja zanieczyszczeń wody i powietrza, powierzchnie
samooczyszczające, powierzchnie superhydroﬁlowe, fotokatalityczna inaktywacja
mikroorganizmów, ogniwa fotowoltaiczne (ogniwa barwnikowe).

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wynik egzaminu powyżej 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia ﬁzyczna

Sylabusy
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Metody charakteryzacji katalizatorów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEKatPrzAdS.220.5ca7569ebf1cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, seminarium: 15, laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami stosowanymi do charakterystyki ﬁzykochemicznej materiałów
katalitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu katalizy
chemicznej oraz analizy instrumentalnej pozwalające
na samodzielną pracę badawczą.

CHE_K2_W04

egzamin ustny
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W2

dysponuje wiedzą z zakresu BHP umożliwiającą
odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy
zawodowej.

CHE_K2_W05

egzamin ustny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

raport, prezentacja

U2

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań eksperymentalnych w zakresie
metod charakteryzacji ciał stałych oraz krytycznej
oceny wyników tych badań.

CHE_K2_U02

raport, prezentacja

U3

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHE_K2_U03

raport, prezentacja

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

raport, prezentacja

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

egzamin ustny, raport,
prezentacja

U6

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U09

egzamin ustny, raport,
prezentacja

K1

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K2_K02

raport

K2

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K03

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

seminarium

15

laboratoria

75

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fizykochemicze metody charakteryzacji katalizatorów heterogenicznych:
temperaturowo-programowane (TPR, TPOx, TPD, TPSR); termiczne (TG, DSC);
teksturalne (BET), strukturalne (XRD); chemicznej analizy powierzchniowej (XPS).
Metody badania aktywności katalitycznej: testy z udziałem reagentów gazowych i
par ciekłych związków organicznych w reaktorach różniczkowych i całkowych;
stabilność katalizatorów (wpływ trucizn); badania mechanizmu reakcji.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny z zakresu wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych

seminarium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji

laboratoria

raport

Zaliczenie raportu końcowego

Sylabusy
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Metody badań struktur polikryształów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569dc0198.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami badań strukturalnych polikryształów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu układów
równań liniowych, szeregów Fouriera, obliczania map
gęstości elektronowej, udokładniania parametrów
(metody LS).

CHE_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

zasady algorytmów Monte Carlo, algorytmów
genetycznych i koperatywnych.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny

W3

dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu ewaluacji
parametrów sieciowych, wyboru prawidłowego modelu
CHE_K2_W04
struktury, oraz kryteriów oceny stanu udokładnienia
modelu struktury (metoda Rietvelda). Analizuje
parametry geometryczne struktury.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dotrzeć do literatury fachowej i ocenić jakość
pomiaru, badań strukturalnych i ich prezentacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ zaplanować eksperyment dobrany do celów
wyznaczania parametrów sieciowych lub badań
strukturalnych. Potraﬁ zminimalizować efekt tekstury
i zabezpieczyć próbki przed wpływem czynników
zewnętrznych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

potraﬁ opracować raport uzasadniający przyjętą
metodologię badań w zakresie strukturalnej
dyfraktometrii proszkowej.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny

U4

potraﬁ zdobytą wiedzę porównać z wynikami dyfrakcji
monokryształów, badań neutronowych,
synchrotronowych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U5

potraﬁ opracować wyniki w wybranej formie, np.
prezentacji, esejów, raportów literaturowych.

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

U6

deﬁniuje terminy z zakresu dyfrakcji proszkowej
w języku angielskim.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny

U7

potraﬁ określić ważne kierunki dla samodzielnych
studiów, w chwili obecnej są to: algorytmy globalnej
optymalizacji, algorytmy inspirowane zachowaniem
stadnym, itp.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny skutków swojego działania oceniając zagrożenie
radiologiczne oraz gospodarkę energią i zużytymi
preparatami do badań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

34

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody badań strukturalnych materiałów polikrystalicznych uwzględniając wybór
warunków eksperymentu, wyznaczanie stałych sieciowych i grupy przestrzennej.
Czynniki ograniczające możliwość wyznaczenia intensywności linii dyfrakcyjnych
takich jak tekstura oraz nakładanie się reﬂeksów. Metody przygotowania próbki
minimalizujące teksturę oraz specjalne techniki rozkładu obrazu dyfrakcyjnego na
intensywności. Metody wyznaczania wstępnego modelu struktury przy użyciu
metod klasycznych (metody przestrzeni odwrotnej) oraz nowych metod
rozwiązywania struktur z danych proszkowych (metody przestrzeni rzeczywistej) metody 'grid search' oraz Monte Carlo. Podstawy metody Rietvelda, opcje
dostępnego oprogramowania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowy kurs krystalograﬁi (Chemia 1-stopnia, 2 rok) Analiza strukturalna i krystalochemia (Chemia 2-stopnia, 1 rok)

Sylabusy
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Wprowadzenie do nanotechnologii i metod syntezy nanostrukturalnych
materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a05e965.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nanotechnologii, i inżynierii
nanomateriałów oraz określenie granic nanotechnologii związanych ze zmianami właściwości materiałów przy
zmniejszaniu rozmiarowości materiału do skali nano. W tym kontekście omawiany jest wpływ ograniczeń
nanotechnologii na elektronikę, optykę, medycynę, biotechnologię, rozwój komputerów i tworzenie nowych
materiałów.

C2

Celem wykładu jest także zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami stosowanymi
do otrzymywania nanostrukturalnych materiałów. W szczególności studenci zapoznają się z nowoczesnymi
technikami służącymi do wytwarzania rozmaitych materiałów nanostrukturalnych nowej generacji.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje wiedzą. Która pozwala wyjaśnić jak
zmieniają się właściwości mechaniczne, elektryczne,
magnetyczne, termiczne i optyczne materiałów przy
zmniejszaniu rozmiarów materiałów do skali nano.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

potraﬁ opisać zalety i wady redukcji rozmiarów
do skali nano, ograniczenia nanotechnologii i zjawiska
niepożądane.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

potraﬁ omówić wpływ ograniczeń nanotechnologii
na elektronikę, optykę, medycynę, biotechnologię,
rozwój komputerów i tworzenie nowych materiałów.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4

potraﬁ wymienić podstawowe techniki służące
do badania nanomateriałów.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W5

potraﬁ przedstawić zastosowania technologiczne
nanomateriałów i nanourządzeń magnetycznych,
optycznych, elektronicznych, optoelektronicznych,
biologicznych i medycznych z uwzględnieniem kropek
kwantowych, nanocząstek, studni kwantowych,
nanodrutów i nanorurek z metali, półprzewodników
i tlenków metali.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W6

potraﬁ wymienić i opisać podstawowe techniki
i metody stosowane do otrzymywania
nanostrukturalnych materiałów.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W7

potraﬁ scharakteryzować typowe kierunki rozwoju
inżynierii i chemii nanomateriałów.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W8

potraﬁ wymienić i szczegółowo scharakteryzować tzw.
metody „z dołu do góry” oraz „z góry do dołu”
otrzymywania nanostrukturalnych materiałów.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W9

potraﬁ omówić zalety i wady rozmaitych metod
otrzymywania nanostrukturalnych materiałów.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W10

potraﬁ dobierać odpowiednie do potrzeb i środków
metody syntezy nanomateriałów.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W11

potraﬁ ocenić przydatność poszczególnych technik
badawczych do rozwiązywania konkretnych
problemów badawczych.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W12

dysponuje wiedzą z zakresu przepisów BHP.

CHE_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W13

posiada podstawową wiedze dotyczącą aspektów
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową.

CHE_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W14

zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.

CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ wykorzystać zasoby dostępnych czasopism
naukowych do pogłębienia wiedzy na temat
nanotechnologii i metod syntezy nanostrukturalnych
materiałów.
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U2

potraﬁ wykorzystywać wiedzę z zakresu
nanotechnologii w pracach badawczych z pogranicza
chemii, ﬁzyki, biotechnologii i medycyny.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

potraﬁ analizować informacje z różnych źródeł

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4

potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze
odkrycia z zakresu nanotechnologii i dziedzin
pokrewnych

CHE_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U5

potraﬁ aktywnie korzystać z anglojęzycznej literatury
naukowej oraz wykazuje umiejętność korzystania
z materiałów w języku angielskim.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U6

potraﬁ realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad etyki zawodowej i przestrzega
prawa autorskie.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2

potraﬁ w sposób świadomy i samodzielny podejmować
odpowiedzialność za wyniki badań.

CHE_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3

w przypadku planowania badań interdyscyplinarnych
z nanotechnologii potraﬁ określić braki wiedzy
z pokrewnych dziedzin nauki np. ﬁzyki, biotechnologii,
medycyny.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K4

potraﬁ formułować opinie na temat nanotechnologii
i metod otrzymywania nanomateriałow z rozmówcami.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K5

potraﬁ określić zagrożenia dla człowieka i środowiska
wynikające ze stosowania nanomateriałów.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Charakterystyka ogólna nanotechnologii i inżynierii nanomateriałów, przykłady
nanomateriałów w świecie natury i różne podejścia do syntezy nanostrukturalnych
materiałów

W2, W3, W8, U2, U4, U5,
K3, K4

2.

Właściwości nanostrukturalnych materiałów w tym: właściwości mechaniczne,
elektryczne, magnetyczne, termiczne i optyczne, zalety i wady redukcji rozmiarów
do skali nano, ograniczenia nanotechnologii i zjawiska niepożądane

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K3, K4

3.

Przykładowe zastosowania technologiczne nanomateriałów i nanourządzeń
magnetycznych, optycznych, elektronicznych, optoelektronicznych, biologicznych
i medycznych z uwzględnieniem kropek kwantowych, nanocząstek, studni
kwantowych, nanodrutów i nanorurek z metali, półprzewodników i tlenków metali

W11, W12, W3, W5, U1,
U2, U3, U4, U5, U6, K2,
K3, K4, K5

4.

Wprowadzenie do zagadnień tranzystorów polowych CMOS, MOSFET i nowych
generacji tranzystorów opartych na nanodrutach i kropkach kwantowych

W10, W11, W12, W13,
W14, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

5.

Urządzenia mikroelektromechaniczne (MEMS) i nanoelektromechaniczne (NEMS)

W10, U1, U3, U4, U5, K3,
K4

6.

Nanomateriały do nowoczesnych akumlatorów i ogniw paliwowych, a ponadto
nanoreaktory, kryształy fotoniczne i biomateriały

W11, W12, W13, W14,
U1, U2, U3, U4, U5, K3,
K4, K5

7.

Przykładowe nanosensory chemiczne i biologiczne do oznaczania pH i wilgotności,
wykrywanie określonego DNA i jego reaktywności, oznaczanie pojedynczych
wirusów, nanoelektrody, przyszłość nanotechnologii i jej perspektywy rozwoju

W11, W3, W5, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K3, K4,
K5

8.

Wytwarzanie przykładowych nanomateriałów przy użyciu technik litograﬁcznych:
fotolitograﬁa klasyczna (optyczna), litograﬁa elektronowa (EBL), jonowa (IBL),
rentgenowska, interferencyjna, techniki litograﬁi miękkiej (SL) obejmujące druk
mikrokontaktowy i nanotransferowy (μCP i nTP) oraz nanowdrukowywanie (NIL)

W11, W12, W4, W6, W8,
W9, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

9.

Chemiczne trawienie materiałów, techniki suchego wytrawianie z zastosowaniem
plazmy, reaktywnej wiązką jonów

W10, W12, W6, W7, W8,
W9, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

10.

Synteza nanomateriałów oparta na mikroskopii STM, AFM, NSOM, nanolitograﬁi
zwilżanym ostrzem (DPN), epitaksji z wiązki molekularnej (MBE), syntezy z fazy
gazowej: ﬁzycznej i chemiczne osadzanie z par (PVD i CVD), metodzie para-cieczciało stałe (VLS) i z zastosowaniem związków metaloorganicznych (MOCVD) oraz
na epitaksji z fazy ciekłej (LPE), inne metody ﬁzyczne między innymi z
zastosowaniem samoorganizacji w litograﬁi nanocząstkami sferycznymi (NSL)

W4, W6, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4, K5

11.

Wytwarzanie przykładowych nanomateriałów przy użyciu metod chemicznych z
odwróconymi micelami, uporządkowanymi zwartymi mono i biwarstwami,
stosowanie technik zol-żel, solwotermalnych/hydrotermalnych i
elektrochemicznych do syntezy nanostrukturalnych materiałów

W4, W6, W7, W8, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4, K5

12.

Metody templatowe wykorzystujące blokowe kopolimery, porowate membrany
polimerowe, krzemowe lub z tlenku glinu wraz z elektroosadzaniem, osadzaniem
bezprądowym i osadzaniem warstw atomowych (ALD)

W4, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4, K5

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywnie zaliczony egzamin ustny lub pisemny
obejmujący treści przedstawione na wykładach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstepnych

Sylabusy
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Kalibracja analityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c8677d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu kalibracji analitycznej.

C2

Wskazanie na znaczenie i rolę metod kalibracyjnych w analizie chemicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody kalibracyjne stosowane w analizie jakościowej
i ilościowej.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować metodę kalibracyjną odpowiednią
do aktualnych wymagań i celów analitycznych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie obliczyć i zinterpretować wyniki otrzymane
dowolną metodą kalibracyjną.

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia badań naukowych i wykonywania analiz
rutynowych (w szczególności w zakresie chemii
środowiska i chemii sądowej) ze świadomym
i celowym wykorzystaniem odpowiednich metod
i procedur kalibracyjnych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Podstawowe pojęcia i terminy związane z kalibracją analityczną, metody
bezkalibracyjne w analizie jakościowej i ilościowej, deﬁnicja kalibracji analitycznej.

W1

2.

Metody kalibracyjne w analizie jakościowej.

W1

3.

Metody kalibracyjne w analizie ilościowej, ich charakterystyka i specyﬁka. Nowa
klasyﬁkacja metod kalibracyjnych.

W1, U1, U2

4.

Rola i znaczenie metod kalibracyjnych na wybranych przykładach analiz
chemicznych.

K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie testu do wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pomyślnie kurs "Analiza instrumentalna"

Sylabusy

151 / 564

Analiza retrosyntetyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a0f0617.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

pojęcia związane z analizą retrosyntetyczną, oraz
mechanizmy omawianych reakcji.

CHE_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać analizę retrosyntetyczną prostych związków
organicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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przygotowania analizy retrosyntetycznej,
zaproponowania struktur syntonów i reagentów oraz
do zaplanowania ścieżki syntezy

K1

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia: znaczenie syntezy organicznej, syntezy
wieloetapowe liniowe i zbieżne i ich wydajność; wzajemne przekształcenia grup
funkcyjnych, pojęcie syntonu, zasady rozłączania; przejście od produktu ﬁnalnego
do substratu, dobór odpowiednich grup funkcyjnych w substratach oraz reakcji do
osiągnięcia docelowego produktu, tworzenie odpowiednich wiązań; grupy
ochronne i ich usuwanie; metody pomocne w planowaniu syntezy (komputerowe,
biomimetyczne, z wykorzystaniem rozpadów w spektrometrii masowej); przykłady
literaturowe analizy retrosyntetycznej związków naturalnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiągnięcie 60% punktów z końcowego zaliczenia
pisemnego - test plus zadania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Licencjat z chemii, zaliczenie podstawowych kursów z chemii organicznej

Sylabusy
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Struktura i funkcja małych biocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d4ea4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z strukturalnymi i elektronowymi właściwościami małocząsteczkowych związków
wykazujących aktywność biologiczną, pozwalającymi na utworzenie kompleksu aktywnego ligand-białko

C2

Przedstawienie wiedzy dotyczącej podstawych metod analitycznych, pozwalających na eksperymentalne
określenie stopnia i sposobu wiązania związku biologicznie aktywnego z makromolekułą (targetem biologicznym)

C3

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi metod in silico, pozwalającymi na określenie możliwości
utworzenia kompleksu ligand-białko w oparciu o znajomość cech sterycznych i właściwości ﬁzykochemicznych
fragmetów cząsteczki projektowanego leku

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

wymienia i deﬁniuje podstawowe makrocząsteczki
biologiczne będące targetami dla małych związków
biologicznie aktywnych. Deﬁniuje farmakofor. Określa
własności małych cząsteczek kwaliﬁkujące je jako leki
– potraﬁ wymienić i zastosować reguły Lipińskiego

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

określa sposób wykorzystania metod SAR, QSAR
i COMFA w nowoczesnym projektowaniu leków.
Wymienia teoretyczne metody optymalizacji geometrii
małych cząsteczek. Potraﬁ określić podstawowe
założenia i różnice pomiędzy metodami ab initio,
półempirycznymi i metodami mechanikim
molekularnej.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

wymienia i charakteryzuje poznane metody
badania/określania struktury związków biologicznie
aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem metod
rentgenograﬁi strukturalnej i spektroskopii. Określa
znaczenie stereochemii wybranych związków
egzogennych w procesie projektowania leków.
Wymienia i krótko charakteryzuje metody separacji
enancjomerów.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ wymienić różne warianty technik badawczych,
pozwalające na wyciągnięcie pożądanych wniosków
dotyczących struktury i aktywności małych
cząsteczek.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje i ocenia interdyscyplinarność wiedzy
związanej z procesem oszacowania aktywności
biologicznej małych cząsteczek w nowoczesnym
projektowania leków

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konsultacje

5

przygotowanie do sprawdzianu

4

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Deﬁnicja małych cząsteczek bioaktywnych, ich rodzaje (endo- i egzogenne) ze
szczególnym uwzględnieniem leków. Rodzaje miejsc docelowego działania małych
cząsteczek biologicznie aktywnych (targetów). Typy oddziaływań ligand-target
oraz opis termodynamiczny tego procesu. Znaczenie efektu entalpowego i
entropowego na efektywność oddziaływania ligand-target. Opis struktury związku
biologicznie aktywnego (deﬁnicja konformacji, konﬁguracji, rozpoznawanie grup
funkcyjnych i ich znaczenia w procesie oddziaływania z targetem biologicznym).
Przykłady sposobu wpływu małych związków biologicznie aktywnych na procesy
wewnątrzkomórkowe. Metody eksperymentalne potwierdzające wiązanie
biocząsteczek z makromolekułami biologicznymi (termodynamiczne,
rentgenostrukturalne, spektroskopowe). Pojęcie polimorﬁzmu leków i jego wpływ
na biodostępność leku. Współczesne metody projektowania leków. Deﬁnicja
farmakoforu. Reguły Lipińskiego i ich modyﬁkacje. Znaczenie równowagi
pomiędzy polarnością i lipoﬁlowością cząsteczek leku. Metody SAR (Structure
Activity Relationship), QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship), 3D
QSAR. Komputerowo wspomagane projektowanie leków.

W1, W2, W3, W4, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uzyskanie minimum 60% maksymalnego wyniku testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii biologicznej; Podstawy Chemii Medycznej

Sylabusy
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Materiały mikro i mezoporowate
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e3f381.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z chemią materiałów nanoporowatych (zeolitów, zeotypów,
mezoporowatych krzemionek, materiałów węglowych oraz MOF) ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych
osiągnięć 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

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii
materiałów mikro- i mezoporowatych oraz
najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania informacji oraz ocenić ich
rzetelność.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poszerzania wiedzy w zakresie powiązanym
z wybranym kursem, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

37

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

6

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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W toku wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
1. Odmiany krzemionki, wprowadzenie do systematyki krzemianów. Materiały
ilaste i warstwowe – systematyka i właściwości, biominerały, organiczne związki
krzemu
2. Zeolity: deﬁnicja, systematyka, własności ﬁzykochemiczne. Opis
najważniejszych struktur zeolitów. Metody syntezy zeolitów oraz rola szablonów
organicznych w syntezie. Podstawowe zastosowania zeolitów w powiązaniu z ich
własnościami.
3. Trwałość struktur zeolitów/zeotypów w kontekście rodzaju heteroatomu oraz
wymogów geometrii sieci.
4. Izomorﬁczne podstawienia w sieci zeolitów. Materiały typu SAPO, AlPO, CoAPSO
itp. Modyﬁkacje zeolitów (wymiana jonowa, dealuminacja, grafting).
Konsekwencje ww. modyﬁkacji w aspekcie zastosowań katalitycznych.
5. Kwasowość zeolitów, glinokrzemianów warstwowych oraz porowatych tlenków.
Metody charakterystyki właściwości kwasowych.
6. Zasadowość zeolitów. Zeolity jako katalizatory reakcji redoks. Specjacja
kationów metali przejściowych (centrów redoks) w kontekście ich aktywności
katalitycznej.
7. Badania ﬁzykochemiczne zeolitów. Charakterystyka właściwości strukturalnych
i teksturalnych. Metody dedykowane do badań natury centrów aktywnych.
8. Badania dyfuzji w materiałach porowatych. Procesy dezaktywacji materiałów
porowatych (koksowanie).
9. Materiały mezoporowate na przykładzie materiałów krzemionkowych (z rodzin
MCM-41S, SBA-1, SBA-15, MSU oraz MCF), TiO2, SnO2 oraz materiałów
węglowych. "Kudłate" nanocząsteczki. Metody syntezy, podstawowe właściwości
teksturalne i potencjalne zastosowania.
10. Materiały hierarchiczne oraz o hierarchicznej strukturze porów: deﬁnicje,
metody syntezy, podstawowe zastosowania w powiązaniu z ich właściwościami
ﬁzykochemicznymi.
11. Materiały z grupy MOF (Metal-Organic-Frameworks: COF, ZIF, itp). Koncepcja
"chemii sieciowej", sieci elastyczne i oddychające, potencjalne zastosowania.
12. Zastosowanie zeolitów w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem
katalizatora krakingowego – jego budowa, charakterystyka i sposób działania w
złożu ﬂuidalnym. Potencjalne zastosowania przemysłowe materiałów MOF.
13. Perspektywy rozwoju chemii zeolitów w przyszłości (zeolity jako nośniki leków
i enzymów, biokompatybilność zeolitów).

1.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie z egzaminu oceny dst
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Materials for sustainable energy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemistry of materials

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatS.220.5ca756a20c4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course introduces the fundamental concepts, principles and applications of energy related materials
(batteries, supercapacitors, fuel cells, hydrogen storage, photovoltaics and solar cells, thermoelectric materials
for solid state energy conversion; materials for electrical energy storage; materials for hydrogen production,
storage, and use; bio-fuel cells solid-state lighting materials; and materials challenges in nuclear energy).

C2

The course aims also at delivering a fundamental understanding of energy production strategies, needs, and
eﬃcient energy production, conversion, transfer and consumption (wind energy, biomass, LCA analysis of
energy-related technologies, smart grids)

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

can outline environmental impact associated with
conventional energy sources and describe problems
related with energy consumption and demands.

CHE_K2_W04,
CHE_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

is able to characterize materials for sustainable
energy applications. Student knows current trends in
modern materials for sustainable development.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

knows the general knowledge that allows
understanding energy storage and conversion
systems. Can present materials for energy saving,
renewable and sustainable fuel production

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W4

can understanding of energy production strategies,
needs, and eﬃcient energy production, conversion,
transfer and consumption

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W5

can relate theoretical knowledge on materials with
their applications.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U1

is able to ﬁnd and use necessary information in
professional literature, database and other sources.
Student knows basic scientiﬁc journals for the studied
subject.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

can objectively and critically analyze and select
information originating from various sources and
formulate justiﬁed opinion on materials for sustainable
energy.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

can perform a case study about synthesis and
characterization of materials for sustainable energy
applications

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

works on interdisciplinary research and can transfer
knowledge on sustainable energy materials into other
ﬁelds.

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U5

is able to determine directions for further
development and self-study.

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can explain the need for continuous training in
professional and personal development, assesses
his/her competencies.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

is able to formulate professional opinions related with
materials for sustainable energy applications and
takes part in discussions with professionals/experts.

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Sylabusy
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K3

can work in the group in order to solve the scientiﬁc
problems put ahead the group.

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K4

can discuss and explain the importance of
professionalism and ethical reﬂection by preparation
of presentation.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

seminarium

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

8

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie projektu

5

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.

Materials for renewable energy storage and conversion:
- Batteries
- Supercapacitors
- Fuel cells
- Hydrogen storage
- Photovoltaics and solar cells

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

2.

Materials for renewable and sustainable fuel production
- Hydrogen production and fuel generation from renewables (catalysis)
- Solar-driven reactions to hydrogen and fuels from renewables (photocatalysis)
- Biofuels
- Carbon dioxide sequestration and conversion

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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3.

Materials for energy saving
- Thermoelectrics
- Novel illumination sources for eﬃcient lighting (LEDs)
- Energy saving in buildings

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

4.

Materials for energy applications - advanced characterization techniques

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

5.

Energy related issues
- Thermal power stations
- Nuclear power stations
- Technologies for energy production (e.g., wind energy, biomass)
- Eﬃcient consumption of energy (life cycle analysis (LCA) energy-related
technologies, smart grids)

W1, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passed test or oral exam: more than 50 % of correct
answers

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

seminarium

zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja Presentation and discussion of "case study"

Wymagania wstępne i dodatkowe
General chemistry, Physical chemistry

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna proﬁlu Analityka chemiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569c8cb74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy i nabranie umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów chemii
analitycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

164 / 564

W1

student rozumie podstawowe problemy chemii
analitycznej i zna metody ich rozwiązywania w teorii
i praktyce.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

zaliczenie

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwiązywać eksperymentalnie podstawowe problemy
chemii analitycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania badań naukowych w zakresie chemii
analitycznej.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe są ustalane ze studentami indywidualnie przez poszczególne
osoby prowadzące zajęcia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ukończenie i pozytywna ocena projektu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Konieczna jest pogłębiona wiedza z zakresu chemii analitycznej.

Sylabusy
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Monitoring powietrza, wód i gleb
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a17afc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne, Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska, 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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi monitoringiem środowiska: powietrza, wód
i gleb. Student pozna unormowania prawne związane z ochroną środowiska oraz metody stosowane do oceny
stanu środowiska. Celem przedmiotu jest pokierowanie studentem w procesie samodzielnego poznania
i zrozumienia procesów, zależności i mechanizmów zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem czynników
naturalnych i antropogenicznych. W rezultacie student powinien rozumieć działanie sprzężeń zwrotnych
tworzących środowisko jako system.

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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dysponuje poszerzoną wiedzą z matematyki, ﬁzyki,
nauk biologicznych i/lub nauk technicznych
pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla danej specjalizacji (szczególnie ważne
w kontekście specjalizacji interdyscyplinarnych).

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań w ramach swojej specjalności
oraz krytycznej oceny wyników tych badań.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

K2

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność; potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

25

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do monitoringu wód, gleb i powietrza. Normy prawne jakości wód
w Polsce i UE. Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wód: solne, tlenowe,
biogenne. Procesy eutroﬁzacji. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wody. Wybrane
metody stosowane w analizie jakości wód: klasyczne i instrumentalne. Metody
szybkiej analizy w terenie. Charakterystyka wodnych zasobów województwa
małopolskiego: jakość wód, monitoring i ochrona.

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

2.

Unormowania prawne w ochronie atmosfery. System monitoringu jakości
powietrza w Polsce. Rodzaje, źródła i skutki ﬁzycznych i chemicznych
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Pomiary emisji zanieczyszczeń
pyłowych, w tym pyłu zawieszonego, gazowych oraz imisji. Sposoby pobierania
próbek powietrza i wybrane metody analizy zanieczyszczeń w powietrzu.
Biomonitoring powietrza. Powietrze w pomieszczeniach zamkniętych. Zasady
ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Ocena jakości powietrza
na podstawie wyników stacji WIOŚ.

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

3.

Ziemia jako system, mechanizmy sprzężeń zwrotnych. Rola specjacji chemicznej i
fazowej składników środowiska glebowego. Termodynamika procesów na granicy
roztwór-faza mineralna. Elementy kartowania geochemicznego. Elementy
nowoczesnych metod instrumentalnych do analiz fazowych i chemicznych ciał
stałych w glebach.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Optical and spectroscopic devices for chemical sensing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569aa8c9a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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 z technikami spektroskopowymi do detekcji składu i właściwości ﬁzyko-chemicznych obiektów
na poziomie mikro- i nanometrycznym.

C2

Przekazanie wiedzy o zakresie stosowalności technik spektroskopowych.

C3

Przekazanie wiedzy o elementach, konstrukcji i działania aparatury mikroskopowej i spektroskopowej do badań
w nano i mikroskali.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

170 / 564

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

umie wymienić i opisać główne techniki mikroskopowe
i spektroskopowe stosowane do mikro- i nanoobiektów.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

W2

Dysponuje wiedzą z zakresu zjawisk ﬁzycznych
rządzących konstrukcją instrumentów optycznych
i spektroskopowych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

potraﬁ przenieść wiedzę teoretyczną do zastosowania
w problemach chemicznych.

CHE_K2_W07

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dokonać wyboru odpowiednich technik
mikroskopowych i spektroskopowych dla chemicznej
i optycznej charakterystyki badanego obiektu.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do zrozumienia specjalistycznego wykładu i literatury
dotyczącej najnowszych osiągnięć z zakresu aparatury
optycznej i spektroskopowej.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny

U4

określić zakres wiedzy koniecznej do głębszego
zrozumienia nowoczesnych metod ﬁzykochemicznych.

CHE_K2_U10

egzamin pisemny

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potraﬁ
określić kierunki dalszego uczenia się i realizować
proces samokształcenia na podstawie zewnętrznych
źródeł wiedzy.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K2

potraﬁ formułować opinie zawodowe związane
z zastosowaniem aparatury mikroskopowej
i spektroskopowej do badań mikro- i nano-obiektów
oraz argumentować na ich rzecz.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

43

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład omawia zaawansowane techniki mikroskopowe i ich połączenie z detekcją
atomową i molekularną w nano i mikroskali dla uzyskania chemicznej informacji
przestrzennej. Wykład przedstawia podstawowe elementy mikroskopii włączając
źródła światła laboratoryjne, synchrotronowe, FEL, urządzenia rozdzielające
wiązkę światła, detektory i systemy optyczne dostarczające rozdzielczość
przestrzenną na poziomie nano- i mikroskali. Zawiera opis stosowanych technik
mikrospektroskopii molekularnej (FTIR, Raman, ﬂuorescencyjnej) z
uwzględnieniem efektów nieliniowych w spektroskopii laserowej (CARS, SRS, SHG)
i z wykorzystaniem światła spolaryzowanego liniowo i kołowo (Raman, FTIR, ECD,
VCD i ROA). Jak i również konfokalnej mikroskopii optycznej, elektronowej (SEM,
TEM, cryo-EM), mikroskopii bliskiego pola (AFM, SNOM, STM). Połączenie
spektroskopowych i optycznych technik (SERS, TERS, SEF, nanoIR, STED) jest
dyskutowane pod kątem możliwości wykorzystania poszczególnych technik do
detekcji składu pierwiastkowego i cząsteczkowego, i warunków wymaganych dla
pomiaru. Spektroskopia neutronowa i promieniowania gamma będzie
dyskutowana pod kątem badaniach różnych form krystalicznych i nanomateriałów
z wykorzystaniem źródła akceleratorowego.

1.

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

Student uzyskuje wiedzę o podstawowych elementach optycznych i składowych
takiej aparatury oraz wie jak wybrać odpowiedni zestaw aparaturowy aby badać
nano i mikroobiekty w znaczeniu ich topograﬁi i właściwości chemicznych.
Przykłady badań nano- i mikromateriałów technologicznych i biologicznych przy
użyciu optycznej i spektroskopowej aparatury są omawiane w celu zrozumienia
wyboru odpowiedniej metody ich analizy.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Spektroskopii Molekularnej

Sylabusy
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Technologia materiałów polimerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Polimery i kompozyty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEPoliKompS.220.5ca7569f20673.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu nowych i konwencjonalnych metody syntezy polimerów masowych i polimerów
specjalnego zastosowania w tym kompozytów polimerowo-nieorganicznych oraz nanokompozytów
funkcjonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia w zakresie właściwości ﬁzykochemicznych
i użytkowych syntetycznych polimerów oraz
CHE_K2_W03
kompozytów produkowanych na skalę przemysłową.
Zna metody ich syntezy

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu technologii
materiałów polimerowych pozwalającą na samodzielną CHE_K2_W04
pracę badawczą

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

zagadnienia z zakresu BHP

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
raport

W4

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego, potraﬁ korzystać z zasobów informacji
patentowej

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
eksperymentalne z zakresu technologii materiałów
polimerowych oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanego raportu zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy oraz przyjętą
metodologię

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U5

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

U6

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się - podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, potraﬁ określić kierunki
dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia.

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
raport

K1

stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

przedstawienia i wyjaśnienia społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
raport

K3

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie projektu

10

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład zawiera następujące treści: kryteria wyboru właściwej metody
prowadzenia polireakcji na skalę przemysłową. Polimery masowe i polimery
specjalnego zastosowania. Nowe strategie w procesie produkcji polimerów
masowych. Polioleﬁny, polimery winylowe, poliamidy, poliestry, poliuretany,
fenoplasty, aminoplasty, żywice epoksydowe – synteza, właściwości
ﬁzykochemiczne i mechaniczne, zastosowania, przetwórstwo. Celuloza, skrobia,
chityna – modyﬁkacja chemiczna, właściwości ﬁzykochemiczne i mechaniczne,
przetwórstwo. Polimery biomedyczne. Syntetyczne polimery biodegradowalne.
Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych. Gospodarka obiegu zamkniuętego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3

Laboratorium: Polimeryzacja w mini- i mikroemulsji, synteza nanocząstek
polimerowych typu rdzeń-otoczka na drodze zarodnikowanej polimeryzacji
emulsyjnej, synteza kompozytów polimerowo-nieorganicznych o właściwościach
katalitycznycch, synteza nanokompozytów funkcjonalnych i układów
hybrydowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

60%

laboratoria

zaliczenie na ocenę, raport

sprawozdanie/raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii polimerów WCh-CL-A304-XX, Chemia materiałów WCh-CL-O303-XX, Technologia chemiczna WCh-CL-O302XX

Sylabusy
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Fotochemia w układach mikroheterogenicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fb00b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z typami układów mikroheterogenicznych, podstawowymi pojęciami z zakresu fotoﬁzyki
i fotochemii, fotoﬁzyką i fotochemią w układach micelarnych, w odwróconych micelach i mikroemulsjach,
w mikrofazach biologicznych, monowarstwach i rozpuszczalnikach ciekłokrystalicznych, w polimerach
i polielektrolitach, fotoprocesami w molekularnych kompleksach inkluzyjnych (cyklodekstryny, zeolity, etery
koronowe, kryptandy), fotochemią drobin w stanie zaadsorbowanym na powierzchni nieorganicznych tlenków
i koloidów

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

absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia
z fotochemii układów mikroheterogenicznych
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla chemii

CHE_K2_W01

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia)
w zakresie głównych działów fotochemii układów
koloidalnych oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach jej rozwoju

CHE_K2_W03

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia
z zakresu fotochemii układów koloidalnych
pozwalające na samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

U1

absolwent potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać
z literatury fachowej w celu pozyskania niezbędnych
informacji z zakresu fotochemii w układach
mikroheterogenicznych oraz ocenić rzetelność
pozyskanych informacji

CHE_K2_U01

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

absolwent potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę z zakresu
fotochemii w układach mikroheterogenicznych
do pokrewnych dyscyplin naukowych.

CHE_K2_U04

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

absolwent potraﬁ w sposób popularny przedstawić
najnowsze wyniki odkryć z zakresu fotochemii
w układach mikroheterogenicznych

CHE_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U4

absolwent potraﬁ zna język angielski w stopniu
niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną
bieżącą literaturą fachową w zakresie fotochemii
w układach mikroheterogenicznych

CHE_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

K1

absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy
z zakresu fotochemii w układach
CHE_K2_K04
mikroheterogenicznych i do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji z tego zakresu

zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

absolwent jest gotów do praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fotochemii
w układach mikroheterogenicznych

CHE_K2_K06

zaliczenie ustne,
prezentacja

K3

absolwent jest gotów do realnego określania zagrożeń
dla środowiska związanych z fotochemią w układach
mikroheterogenicznych

CHE_K2_K07

zaliczenie ustne,
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

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
25

ECTS
1.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy układów mikroheterogenicznych

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

2.

Podstawowe pojęcia z zakresu fotoﬁzyki i fotochemii

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

3.

Fotoﬁzyka i fotochemia w układach micelarnych

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

4.

Fotoﬁzyka i fotochemia układów cienkowarstwowych

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

5.

Fotoﬁzyka i fotochemia układów polimerowych, polimery antenowe, efekt
antenowy

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

6.

Fotoprocesy w molekularnych kompleksach inkluzyjnych inkluzyjnych
(cyklodekstryny, kaliksareny, etery koronowe, kryptandy)

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

7.

Fotochemia drobin w stanie zaadsorbowanym na powierzchni

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie kursu chemii ﬁzycznej. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Reaktory chemiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEKatPrzAdS.220.5ca7569ec7a3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Inżynieria chemiczna

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0711Inżynieria chemiczna i procesowa

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem reaktorów chemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą z zakresu metod obliczeniowych
stosowanych do modelowania pracy reaktorów
chemicznych.

CHE_K2_W02

projekt

180 / 564

W2

dysponuje wiedzą z matematyki i ﬁzyki i nauk
technicznych pozwalającą na wykonywanie
podstawowych obliczeń inżynierskich dla modelowych
reaktorów chemicznych.

CHE_K2_W01

projekt

W3

dysponuje wiedzą w zakresie termodynamiki i kinetyki
reakcji chemicznych.

CHE_K2_W03

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie projektu

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.

Typy reaktorów chemicznych; zasady sporządzania bilansów masy i energii dla
reaktorów chemicznych.

W1, W2, W3

2.

Równania projektowe dla modelowych reaktorów: zbiornikowego izolowanego,
otwartych rurowego i zbiornikowego; kaskada reaktorów.

W1, W2, W3

3.

Równania kinetyczne, przykłady zastosowań.

W1, W2, W3

4.

Reaktory katalityczne ze złożem stacjonarnym i ﬂuidalnym, efekty dyfuzji masy i
ciepła.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozywana ocena projektu obliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody badań struktur polikryształów - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569dc7db6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu ewaluacji
parametrów sieciowych, wyboru prawidłowego modelu
CHE_K2_W04
struktury, oraz kryteriów oceny stanu udokładnienia
modelu struktury.

raport, zaliczenie

W2

zna przepisy BHP dotyczące obsługi aparatury
w zakresie pomiaru dyfrakcyjnego.

zaliczenie

CHE_K2_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

182 / 564

U1

potraﬁ zaplanować warunki pomiaru proszkowego,
potraﬁ ocenić jego jakość i przydatność do rozwiązania
CHE_K2_U02
problemu badawczego z zakresu strukturalnej
dyfraktometrii proszkowej.

zaliczenie

U2

potraﬁ opracować raport uzasadniający przyjętą
metodologię badań.

CHE_K2_U03

raport, zaliczenie

U3

potraﬁ zdobytą wiedzę porównać z wynikami dyfrakcji
monokryształów, badań neutronowych,
synchrotronowych.

CHE_K2_U04

raport, zaliczenie

U4

stosuje podstawowe terminy, potraﬁ pracować
z angielskojęzycznym oprogramowaniem
dyfraktometru i baz danych.

CHE_K2_U06

zaliczenie

U5

potraﬁ przygotować preparat do badań, minimalizując
ilość używanej substancji, potraﬁ zabezpieczyć
preparat przed zniszczeniem w trakcie pomiaru,
ograniczyć jego wpływ na środowisko.

CHE_K2_U08

zaliczenie

CHE_K2_K02

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- Optymalizowania procesu pomiarowego w celu
ograniczenia czasu działania aparatu, zużycia mediów
i odczynników. Zarządza czasem zajęć w celu
wykonania eksperymentów, niezbędnej analizy
i przygotowania apratury do nastepnych badań. oceniania skutków swojego działania mając na uwadze
zagrożenie radiologiczne oraz gospodarkę zużytymi
preparatami do badań.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

15

przygotowanie do zajęć

2

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Metody badań strukturalnych materiałów polikrystalicznych w praktyce,
uwzględniając: Wybór warunków eksperymentu, Specjalne metody przygotowania
próbki minimalizujące teksturę. Wyznaczanie stałych sieciowych i grupy
przestrzennej. Metody wyznaczania wstępnego modelu struktury przy użyciu
metod klasycznych (metody przestrzeni odwrotnej) oraz nowych metod
rozwiązywania struktur z danych proszkowych (metody przestrzeni rzeczywistej) metody 'grid search' oraz Monte Carlo. Zastosowania metody Rietvelda w
podstawowym zakresie.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena raportów z wykonanych cwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w wykładzie: Metody badań struktur polikryształów

Sylabusy
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Mikroskopowe i spektroskopowe metody badania powierzchni
i nanostruktur
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a066edb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami mikroskopowymi i spektroskopowymi
stosowanymi do badania powierzchni

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 ﬁzyczne metod mikroskopowych
i spektroskopowych stosowanych w badaniu
powierzchni. Zna zasady działania różnych
mikroskopów oraz spektrometrów

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

U1

1. analizować obrazy uzyskane z różnych technik
mikroskopowych charakteryzacji powierzchni oraz 2.
analizować widma uzyskane z różnych technik
spektroskopowych charakteryzacji powierzchni

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

w sposób świadomy korzystać z baz danych publikacji
naukowych i oceniać rzetelność pozyskanych
informacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U3

w sposób popularny przedstawić wyniki odkryć
naukowych w zakresie mikroskopowych
i spektroskopowych metod badania powierzchni
i nanostruktur

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

U4

odnieść uzyskaną wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych i wykorzystać ją w pracy zespołów
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

K1

student jest gotów formułować opinie dotyczące
kwestii zawodowych związanych z mikroskopowymi
i spektroskopowymi metodami badania powierzchni
i nanostruktur oraz argumentować na ich rzecz.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny

K2

samokształcenia się w zakresie rozwijających się
metod mikroskopowych i spektroskopowych

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

186 / 564

Nowoczesne metody mikroskopowe charakteryzacji powierzchni. Podstawy
konwencjonalnych mikroskopii optycznej i ﬂuorescencyjnej oraz mikroskopia
optyczna w bliskim polu (NSOM). Mikroskopie skanującej sondy: Mikroskopia Sił
Atomowych (AFM) oraz Skaningowa Mikroskopia Tunelowa (STM). Skaningowa
Mikroskopia Elektronowa (SEM), Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM) oraz
inne metody mikroskopowej charakterystyki powierzchni np. za pomocą wiązki
elektronów, jonów. Przykłady zastosowań technik mikroskopowych do określania
topograﬁi powierzchni oraz mapowania właściwości mechanicznych,
elektrycznych, magnetycznych, trybologicznych, rozkładu grup chemicznych na
powierzchni itp. Zastosowania specjalne AFM: Spektroskopia Sił, obrazowanie
W1, U1, U2, U3, U4, K1,
próbek biologicznych in vivo itp.
K2
Metody spektroskopowe badania powierzchni: spektroskopia fotoelektronów
wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS/ESCA) , spektroskopia
fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem UV (UPS), spektroskopia
elektronów Augera (AES), spektroskopia elektronowa strat charakterystycznych
(EELS) , odbiciowo-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni (RAIRS), metoda
całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR), powierzchniowo wzmacniana
spektroskopia Ramana (SERS). Wykład nt. każdej z metod obejmuje jej ﬁzyczne
podstawy, zasadę pomiaru i schemat konstrukcji aparatury pomiarowej,
informacje uzyskane z analizy widm, a także zakres stosowalności, zalety i
ograniczenia danej metody.

1.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna proﬁlu Analityka chemiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c8cb74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy i nabranie umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów chemii
analitycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

188 / 564

W1

student rozumie podstawowe problemy chemii
analitycznej i zna metody ich rozwiązywania w teorii
i praktyce.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

zaliczenie

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwiązywać eksperymentalnie podstawowe problemy
chemii analitycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania badań naukowych w zakresie chemii
analitycznej.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe są ustalane ze studentami indywidualnie przez poszczególne
osoby prowadzące zajęcia.

W1, U1, K1

Sylabusy

189 / 564

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ukończenie i pozytywna ocena projektu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Konieczna jest pogłębiona wiedza z zakresu chemii analitycznej.

Sylabusy

190 / 564

Nowoczesna synteza stereoselektywna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a1049b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy

191 / 564

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z dziedziny stereochemii i syntezy stereokontrolowanej.
Wyjaśnienie podstawowych pojęć i deﬁnicji.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów kontroli stereochemii w procesach stereoselektywnych, wraz
z wyjaśnieniem reguł ich działania.

C3

Omówienie typów reakcji selektywnych w oparciu o wybrane przykłady.

C4

Zaznajomienie studentów z powszechnie stosowanymi metodami otrzymywania związków optycznie czystych.
Prezentacja przykładów, omówienie zalet i ograniczeń poszczególnych metodologii.

C5

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu stereoselektywnych reakcji umożliwiających tworzenie wiązań
kowalencyjnych z kontrolą ich konﬁguracji.

C6

Zapoznanie studentów z możliwościami połączenia syntezy stereokontrolowanej z innymi, nowoczesnymi
technikami chemii organicznej.

C7

Prezentacja przykładów zastosowania syntezy stereoselektywnej w preparatyce związków naturalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii organicznej
i wskazuje na jej ścisły związek z informacjami
z obszaru stereochemii. Potraﬁ określić kierunki
rozwoju stereochemii połączeń organicznych, katalizy
asymetrycznej oraz stereokontrolowanej syntezy
organicznej.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada podstawową umiejętność planowania
stereokontrolowanej syntezy organicznej,
z wykorzystaniem podstawowych informacji z zakresu
analizy retrosyntetycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ korzystać z literatury z obszaru stereochemii
organicznej, w tym z baz danych i czasopism
naukowych w sposób wystarczający do planowania
badań i opisu właściwości związków organicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

5

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.

Stereoselektywna synteza związków nieracemicznych to niezwykle ważne
narzędzie syntezy organicznej laboratoriach naukowych oraz przemyśle
farmaceutycznym. Planując syntezę chemik musi wybrać metodę pozwalającą
otrzymać związki w formie enancjomerycznie czystej. Może być to realizowane na
drodze katalitycznej lub z użyciem stechiometrycznych ilości związków optycznie
czystych. Prezentowany wykład rozszerza podstawową wiedzę z obszaru
stereochemii organicznej oraz przedstawia klasyczne metody i najnowsze
osiągnięcia stereokontrolowanej syntezy organicznej. Przedstawiony jest rozwój
koncepcji stereochemii i zarys historii syntezy/katalizy asymetrycznej. Wykład
obejmuje wprowadzenie nowych pojęć z obszaru syntezy wzbogaconych
enancjomerycznie związków w reakcjach utleniania, redukcji, reakcji aldolowej i
innych selektywnych metod tworzenia wiązania C-C, C-O, C-H i innych. Ważnym
zagadnieniem jest przedstawienie modeli stereochemicznych dla wybranych
reakcji, wyjaśnianie używanych konwencji i koncepcji. Omówienie chiralnych
katalizatorów zawierających metale (kwasy Lewisa) jak również najnowszych
osiągnięć organokatalizy (w tym zastosowanie kwasów Brønsteda).
Zaprezentowany zostanie problem rozdziału mieszanin racemicznych i syntez z
wykorzystaniem związków naturalnych posiadających centra stereogeniczne.
Istotna część wykładu to przedstawienie strategii i taktyki syntezy asymetrycznej
wybranych produktów naturalnych.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osiągnięcie 50% punktów z egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie podstawowych kursów z chemii organicznej (wykład, konwersatoria, laboratoria) w ramach pierwszego stopnia
studiów.
Uzyskanie tytułu licencjata z dyscypliny: Nauki Chemiczne
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Krystalograﬁa makrocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d568d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań z zakresu analizy strukturalnej
makrocząsteczek w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury naukowej o tej tematyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

194 / 564

W1

opisuje możliwości i ograniczenia stosowania metod
rentgenowskiej analizy strukturalnej dla
makrocząsteczek. Rozróżnia rodzaje map Fouriera
i zakres ich zastosowań. Charakteryzuje metody pod
względem ich optymalnego wykorzystania.
Rozpoznaje jakie są czynniki mające wpływ na wybór
metody badawczej i jakość uzyskiwanych wyników.

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

opisuje rozwiązywanie problemu fazowego metodami
MR, MIR, MAD oraz innymi. Posiada wiedzę
o transformacie Fouriera i metodach budowania
modelu w oparciu o mapy Pattersona i Fouriera oraz
metodach udokładniania struktur makrocząsteczek
z użyciem więzów i dynamiki molekularnej.

CHE_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

dysponuje wiedzą o zjawiskach ﬁzycznych
wykorzystywanych do uzyskiwania kryształów
makrocząsteczek i ich badań metodami dyfrakcyjnymi.
CHE_K2_W01
Dysponuje wiedzą o powstawaniu i własnościach
promieniowania synchrotronowego oraz technikach
zbierania i przetwarzania danych dyfrakcyjnych dla
kryształów makrocząsteczek.

zaliczenie pisemne

W4

wymienia czynniki ryzyka, zabezpieczenia i zasady
pracy z użyciem promieniowania rentgenowskiego.

CHE_K2_W05

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ posługiwać się wynikami badań strukturalnych
makrocząsteczek zawartymi w literaturze oraz bazie
Protein Data Bank. Potraﬁ ocenić wiarygodność
i jakość struktury makrocząsteczki pobranej z Protein
Data Bank.

CHE_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ wybrać odpowiednie do potrzeb i możliwości
metody badawcze i zaplanować cykl eksperymentów
mających na celu wyznaczenie struktury krystalicznej
białka.

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ przedstawić znaczenie badań strukturalnych
białek w rozwoju nauk biologicznych.

CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne

U4

stosuje terminologię krystalograﬁczną w stopniu
umożliwiającym posługiwanie się specjalistyczną
literaturą i bazami danych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ ocenić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju wspólczesnych nauk
biologicznych.

CHE_K2_K06

zaliczenie pisemne

K2

ma świadomość niezwykle szybkiego rozwoju metod
badań strukturalnych makrocząsteczek oraz
związanego z tym gwałtownego postępu nauk
biologicznych co wymusza konieczność ustawicznego
dokształcania.

CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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przygotowanie się do sprawdzianu 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.

Krystalizacja białek: czynniki wpływające na rozpuszczalność białek, techniki
krystalizacji, zarodkowanie kryształów. Synchrotronowe źródła promieniowania
rentgenowskiego, dyfraktometry, pomiary niskotemperaturowe białek. Metody
rozwiązywania struktur: wielokrotne podstawienie izomorﬁczne (MIR), użycie
anomalnego rozpraszania (MAD), podstawienie izomorﬁczne (MR). Mapy Fouriera i
ich interpretacja. Udokładnianie i weryﬁkacja poprawności modelu struktury,
rozdzielczość, czynnik rozbieżności R i Rfree. Korzystanie ze struktur
zdeponowanych w Protein Data Bank.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Test pisemny, wymagane uzyskanie co najmniej 50% punktów.
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Spektroskopia IR i EPR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e47887.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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: 15, seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie podstaw teoretycznych oraz aspektów technicznych i aplikacyjnych
spektroskopii IR i EPR: technika pomiaru widm, podstawowe rodzaje widm i ich parametry, metody interpretacji
wyników i rodzaj uzyskiwanych informacji. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania spektroskopii IR i EPR
w chemii powierzchni i katalizie. Uzyskana wiedza będzie pomocna w realizacji prac magisterskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny spektroskopii
IR i EPR pozwalającą na samodzielne badania
doświadczalne przy realizacji prac magisterskich.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność planowania eksperymentów
w stopniu wystarczającym do realizacji pracy
magisterskiej.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie przedstawić swe wyniki w formie
referatu.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

określić kierunki dalszego pogłębiania swej wiedzy
i ma świadomość potrzeby samodzielnego studiowania CHE_K2_U09
literatury naukowej.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z technologii informacyjnych oraz
krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie do egzaminu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

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.

(Spektroskopia IR) Spektroskopia IR jako narzędzie badań próbek stałych.

W1, U3, K1

2.

(IR) Techniki odbiciowe DRIFT i ATR, technika transmisyjna – zalety i ograniczenie
ww. technik.

W1, U1

3.

(IR) Analiza widm IR w kontekście badań jakościowych i ilościowych.

W1, U1

4.

(IR) Idea pomiaru ilościowego IR.

W1, U1

5.

(IR) Cząsteczki sondy używane do badań katalizatorów.

W1, U1

6.

(IR) Badania IR kwasowości i zasadowości katalizatorów.

W1, U1

Sylabusy
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7.

(IR) Zastosowanie spektroskopii IR do badań specjacji kationów metali
przejściowych w katalizatorach procesów redoks.

W1, U1, U2

8.

(IR) Spektroskopia czasowo rozdzielcza (techniki Rapid-Scan oraz Step-Scan).

W1

9.

(IR) Pomiary in situ oraz operando.

W1

10.

(Spektroskopia EPR) Podstawowe pojęcia i deﬁnicje magnetyzmu (momenty
magnetyczne: elektronowy, jądrowy i orbitalny; kwantowanie, sprzężenie
spinowo-orbitalne i spinowo-spinowe).

W1, U3, K1

11.

(EPR) Rozszczepienie zeemanowskie, zjawisko rezonansu, relaksacja.

W1

12.

(EPR) Technika pomiaru widm (metoda fali ciągłej i metody impulsowe), pomiary
ilościowe.

W1, U1

13.

(EPR) Podstawowe rodzaje widm i ich parametry, hamiltonian spinowy.

W1

14.

(EPR) Widma izotropowe, oddziaływanie z wieloma jądrami.

W1

15.

(EPR) Widma anizotropowe, oddziaływanie nadsubtelne dla układów
zorientowanych i uśrednionych w czasie i przestrzeni.

W1, U1

16.

(EPR) Tensor g i tensor A, wyznaczanie i interpretacja molekularna.

W1

17.

(EPR) Widma rodników organicznych, nieorganicznych i metali przejściowych
(centra jedno- i wielojądrowe).

W1, U1

18.

(EPR) Analiza komputerowa widm złożonych, związek pomiędzy symetrią widma a
symetrią molekularną.

W1, U1

19.

(EPR) Zastosowanie spektroskopii EPR w chemii powierzchni i katalizie.

W1, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę test

seminarium

zaliczenie na ocenę test

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu

199 / 564

Environment-oriented chemical processes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemistry of materials

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatS.220.5ca756a214fc8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

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 podstawowych pojęć
z obszaru zrównoważonych technologii
prośrodowiskowych oraz katalizy homogenicznej
i heterogenicznej;

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student/ka potraﬁ wykorzystać wiedzę dotyczącą
procesów katalitycznych i niekatalitycznych
w ochronie środowiska, technologii chemicznej,chemii
materiałów, procedurach zagospodarowania odpadow
etc.;

200 / 564

U2

student/ka potraﬁ w popularnej formie przedstawić
wybrane watki dotyczące zaawansowanych procesów
katalitycznych i niekatalitycznych;

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie pisemne

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów/gotowa ocenić swoją wiedzę
w obszarze wykładanych treści i rozumie rolę
kształcenia ustawicznego;

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prośrodowiskowych technologii przemysłowych ze szczególnym
uwzględnieniem procesów zrównoważonych oraz katalizy homo- i
heterogenicznej. Przegląd parametrów determinujących zrównoważony charakter
omawianych procesów. Analiza głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska
naturalnego oraz metod ograniczania i neutralizacji emisji. 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 i niekatalitycznych w
usuwaniu zanieczyszczeń gleb. Podstawy procesów fotokatalitycznych.

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne pozytywny wynik testu pisemnego i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna orientacja w zaganieniach związanych z podstawami chemii, chemią ﬁzyczną, chemią organiczną i nieorganiczną oraz
technologią chemiczną;

Sylabusy

202 / 564

Toksykologia sądowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569ce9562.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tego kursu zapoznanie i przekazanie studentom wiedzy z zakresu toksykologii sądowej.

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

wiadomości z chemii analitycznej do identyﬁkacji
i oznaczania ksenobiotyków w materiale pobranym
w czasie autopsji. Zna procedury badania kierowców
na obecność alkoholu i substancji podobnie
działających do alkoholu.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

obliczenia prospektywne i retrospektywne
w alkohologii sądowej.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny

W3

działanie wybranych ksenobiotyków będących
przyczyną zatruć śmiertelnych.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z piśmiennictwa naukowego w celu doboru
odpowiedniej metody analitycznej oraz interpretacji
wyników badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów określić rolę biegłego w polskim
systemie prawnym.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student jest gotów sporządzić opinie
z przeprowadzonych badań dla potrzeb wymiaru
sprawiedliwości.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Z zakresu toksykologii: • Rodzaje trucizn. • Podział trucizn ze względu na tok
postępowania analitycznego. • Toksyczność i analityka nowych środków
psychoaktywnych. • Charakterystyka materiału biologicznego, jego
zabezpieczanie i przechowywanie. • Interpretacja wyników analizy
toksykologicznej. • Wpływ procesów tanatochemicznych na wynik analizy
toksykologicznej. • Rodzaje metod stosowanych do wykrywania, identyﬁkacji i
oznaczania. • Klasyﬁkacja metod analitycznych w oznaczaniu ksenobiotyków. •
Strategie wyboru metod analitycznych w odniesieniu do rodzaju i zawartości
oznaczanych ksenobiotyków oraz rodzaju analizowanej próbki. • Metody analizy
instrumentalnej w oznaczaniu szkodliwych związków organicznych. •
Zastosowanie technik sprzężonych GC-MS i LC-MS. • Oznaczanie metali ciężkich i
innych pierwiastków techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną
(ICP-MS) w analizie próbek środowiskowych i próbek żywności. • Znaczenie
walidacji metod i ich weryﬁkacja w międzylaboratoryjnych testach kontroli jakości
wyników badań laboratoryjnych. • Wartość dowodowa wyniku analizy
toksykologicznej. • Współczesne możliwości ekspertyzy toksykologicznej dla
potrzeb sądowych. • Analiza przypadków. Z zakresu alkohologii: • Regulacje
prawne dotyczące badań trzeźwości. • Charakterystyka metod stosowanych w
badaniu trzeźwości uczestników ruchu drogowego i oﬁar zatruć. •Typy i zasada
działania analizatorów wydechu. •Metody oznaczania alkoholu we krwi i innych
płynach ustrojowych oraz narządach ciała. • Przemiany alkoholu w ustroju. •
Metody rachunkowe stosowane w obliczeniach prospektywnych i
retrospektywnych stężenia alkoholu.

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: Egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru): - <
60%: 2.0 - 60-66.5%: 3.0 - 67-74.9%: 3.5 -75-81.5%: 4.0 - 82 - 89.5%: 4.5
- ≥ 90%: 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z Analizy instrumentalnej, Chemii Organicznej i Chemii Fizyczne

Sylabusy
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a183587.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
1022Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z metodologią oceny warunków pracy pod kątem spełniania wymogów BHP.

C2

Umiejętność zbadania i oceny warunków pracy (czynników ﬁzycznych i chemicznych) pod kątem spełniania
wymogów BHP.

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

poprawnie używa pojęć dotyczących zagrożeń
i bezpieczeństwa w miejscu pracy

CHE_K2_W01

dyskusja, ocena pracy
studenta na zajęciach

W2

dysponuje wiedzą z zakresu metod obliczeniowych
stosowanych w ocenie zagrożeń w miejscu pracy

CHE_K2_W02

raport

W3

dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością
regulacji prawnych w ocenie bezpieczeństwa
w miejscu pracy

CHE_K2_W05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzysta z bibliograﬁi polecanej przez prowadzącego,
potraﬁ wyszukać niezbędne informacje

CHE_K2_U01

raport, dyskusja, ocena
pracy studenta na
zajęciach

U2

umie wykonać pomiary i obliczenia niezbędne
do oceny bezpieczeństwa w miejscu pracy

CHE_K2_U02

raport, dyskusja, ocena
pracy studenta na
zajęciach

U3

potraﬁ wykorzystać wiedzę o substancjach
chemicznych w ocenie zagrożeń

CHE_K2_U04

dyskusja, ocena pracy
studenta na zajęciach

U4

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
stosuje zasady BHP w środowisku pracy

CHE_K2_U08

dyskusja, ocena pracy
studenta na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ przeprowadzić badania warunków w miejscu
pracy mając świadomość konsekwencji rzetelności
wykonanych pomiarów i interpretacji wyników

CHE_K2_K02

dyskusja, ocena pracy
studenta na zajęciach

K2

potraﬁ zaplanować pomiary niezbędne
do zrealizowania celu badań

CHE_K2_K03

dyskusja, ocena pracy
studenta na zajęciach

K3

potraﬁ formułować opinie dotyczące wykładanych
zagadnień i je argumentować

CHE_K2_K05

raport, dyskusja, ocena
pracy studenta na
zajęciach

K4

potraﬁ dokonać oceny warunków pracy pod kątem
wymagań BHP

CHE_K2_K07

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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

Sylabusy

207 / 564

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ocena parametrów chemicznych i ﬁzycznych w miejscu pracy pod kątem
spełniania wymogów BHP z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych jak i
aparatury badawczej (chromatograﬁa gazowa, spektrometria mas,
spektrofotometria UV/VIS):
Określenie warunków mikroklimatycznych środowiska pracy;
Ocena zagrożenia hałasem na stanowisku pracy. Ocena prawidłowości
oświetlenia.
Zagrożenie pyłami na stanowisku pracy.
Zawartość krzemionki w pyle w środowisku miejsca pracy.
Ocena poziomu stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu i identyﬁkacja
źródeł emisji VOCs w pomieszczeniach.
Kompleksowa ocena bezpieczeństwa wybranych stanowisk pracy w oparciu o
wskaźniki narażenia.

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

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

Formy zaliczenia
raport, dyskusja, ocena pracy studenta
na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie
wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z przygotowanych sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu chemii ﬁzycznej, nieorganicznej i podstaw chemii

Sylabusy
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Methods of spectroscopic imaging of biological samples
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569aadabf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Celem wykładu (15 godz) i konwersatorium (15 godz) jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat podstawowych
i specjalistycznych metod obrazowania spektroskopowego (IR, Raman, CARS, SNOM, TERS), podstaw
teoretycznych powyższych metod, technik analizy obrazów, a także zastosowań obrazowania spektroskopowego
w badaniach próbek biologicznych (badania żywności, farmaceutyków i diagnostyka medyczna).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

209 / 564

W1

pojęcia i deﬁnicje związane z obrazowaniem
spektroskopowym. Student dysponuje wiedzą
na temat zastosowania obrazowania
spektroskopowego w chemii, biochemii, diagnostyce
medycznej i dziedzinach pokrewnych.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student wie jak omówić różne techniki obrazowania
spektroskopowego i je porównać. Student umie
omówić metody używane do analizy obrazów. Student
rozumie, jak zdeﬁniować kluczowe parametry
związane z obrazowaniem spektroskopowym i wie jak
omówić aktualne trendy w rozwoju obrazowania
spektroskopowego.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student rozumie jak zastosować wiedzę dotyczącą
obrazowania spektroskopowego do samodzielnego
planowania badań prowadzonych technikami
obrazowania.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

przeszukiwać bazy danych i pozyskiwać informacje
dotyczące obrazowania spektroskopowego i badań
z jego zastosowaniem. Student potraﬁ poddawać
krytycznej ocenie artykuły i doniesienia naukowe
dotyczące tej tematyki.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

w oparciu o uzyskaną wiedzę na temat obrazowania
spektroskopowego student posiada umiejętność
doboru odpowiednich technik obrazowania
spektroskopowego i metod analizy danych
do rozwiązywania konkretnych problemów
badawczych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie porównać techniki obrazowania
spektroskopowego do innych metod
ﬁzykochemicznych poznanych uprzednio w toku
kształcenia.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

przygotować prezentację multimedialną na temat
wybranych nowych zastosowań obrazowania
spektroskopowego w chemii i/lub innych dziedzinach
naukowych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

zrozumieć potencjał stosowania metod obrazowania
spektroskopowego w chemii, biochemii i diagnostyce
medycznej i widzi potrzebę dalszego pogłębiania
wiedzy na temat tych technik ﬁzykochemicznych.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

samodzielnego pozyskania, krytycznej analizy
i zaprezentowania w grupie informacje dotyczące
obrazowania spektroskopowego i badań z jego
zastosowaniem.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

dyskusji na temat opublikowanych wyników
badawczych w postaci prezentacji multimedialnej
z poszanowaniem praw autorskich.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

krytycznej oceny swojego poziomu wiedzy i rozumie
konieczność dalszego jej pogłębiania w zakresie
obrazowania spektroskopowego.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe techniki obrazowania spektroskopowego: obrazowanie w
podczerwieni (tryby transmisji, reﬂeksji i ATR) i ramanowskie.

W1, W2, W3

2.

Podstawy mikroskopii; konfokalność, kryterium Rayleigha; rozdzielczość
przestrzenna; metody analizy obrazów.

W1, W2, W3

3.

Specjalistyczne techniki obrazowania: skaningowa mikroskopia pola bliskiego
(SNOM), obrazowanie z użyciem zaawansowanych technik spektroskopii
ramanowskiej: nieliniowej (CARS, SRS) i wzmocnionej na ostrzu (TERS);
obrazowanie 3D.

W1, W2, W3, U3

4.

Porównanie obrazowania spektroskopowego z innymi technikami obrazowania
powierzchni; zastosowania obrazowania spektroskopowego w badaniach
żywności,
farmaceutyków, kryminalistyce i diagnostyce medycznej (obrazowanie komórek i
tkanek).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

seminarium

zaliczenie na ocenę participation in seminars and a multimedia presentation

Sylabusy

udział w wykładach i zaliczenie egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu spektroskopii molekularnej (W+K+L).

Sylabusy
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Polimery hydroﬁlowe i naturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Polimery i kompozyty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEPoliKompS.220.5ca7569f28944.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu właściwości makrocząsteczek hydroﬁlowych, hydroﬁlowych sieci polimerowych,
zarówno syntetycznych jak i otrzymywanych na drodze modyﬁkacji chemicznej polimerów naturalnych oraz
przedstawienie możliwości aplikacyjnych tych połączeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia w zakresie syntezy, właściwości
ﬁzykochemicznych i kierunków zastosowań polimerów
hydroﬁlowych i naturalnych oraz orientuje się
w aktualnych kierunkach rozwoju chemii polimerów
hydroﬁlowych i naturalnych

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii
i ﬁzykochemii polimerów hydroﬁlowych pozwalającą
na samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego, potraﬁ korzystać z zasobów informacji
patentowej

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć dokonanych w ramach chemii polimerów
hydroﬁlowych oraz nowych możliwości aplikacyjnych
polimerów naturalnych

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się - podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, potraﬁ określić kierunki
dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

przedstawienia i wyjaśnienia społecznych i etycznych
aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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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.

Na wykładzie i seminarium omówione zostaną następujące rodzaje polimerów
hydroﬁlowych: polielektrolity rozpuszczalne w wodzie, kompleksy polimerowe,
niejonowe polimery hydroﬁlowe, joneny, surfaktanty polimerowe, hydrożele i
jonity, polimery amﬁﬁlowe. Przedstawione zostaną metody syntezy polimerów
hydroﬁlowych zarówno w oparciu o hydroﬁlowe monomery jak i na drodze
modyﬁkacji polimerów hydrofobowych. Ponadto omówiona zostanie reologia
wodnych roztworów polielektrolitów, najnowsze osiągnięcia w zakresie syntezy
polimerów hydroﬁlowych – polimeryzacja w mini i mikroemulsji. Celuloza, skrobia,
chityna pokazane zostaną jako naturalne polimery o szerokich możliwościach
aplikacyjnych w różnych gałęziach przemysłu w wyniku kształtowania ich cech
użytkowych na drodze modyﬁkacji chemicznych. Podsumowaniem wykładu będą
przykłady zastosowań polimerów hydroﬁlowych w przemyśle, ochronie
środowiska, magazynowaniu energii, jako środków higieny osobistej,
nowoczesnych nośników leków, a także jako matryc do immobilizacji enzymów i
innych katalizatorów oraz nanokompozytów funkcjonalnych.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

60%

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii polimerów WCh-CL-A304-XX, Chemia materiałów WCh-CL-O303-XX

Sylabusy
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Fotochemia stosowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fb81f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu fotoﬁzyki i fotochemii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje poszerzoną wiedzą z matematyki, ﬁzyki
i nauk biologicznych pozwalającą na posługiwanie się
pojęciami właściwymi dla fotochemii.

CHE_K2_W01

esej, prezentacja
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W2

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii.

CHE_K2_W03

esej, prezentacja

W3

student zna i potraﬁ omówić zagadnienia z zakresu
fotochemii oraz potraﬁ zastosować tą wiedzę
do samodzielnej pracy badawczej.

CHE_K2_W04

esej, prezentacja

W4

zagrożenia towarzyszące pracy z źródłami światła
(lampy UV, lasery) stosowanymi w procesach
fotochemicznych oraz dysponuje wiedzą jak unikać
tych zagrożeń.

CHE_K2_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej oraz innych źródeł informacji w celu
napisania eseju.

CHE_K2_U01

esej, prezentacja

U2

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych, w szczególności do biologii
i ﬁzyki.

CHE_K2_U04

esej, prezentacja

U3

potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze
wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej
i pokrewnych specjalności.

CHE_K2_U05

esej, prezentacja

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
fachową w zakresie fotochemii.

CHE_K2_U06

esej, prezentacja

U5

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

esej, prezentacja

K1

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej poprzez
umieszczanie odpowiednich odnośników
literaturowych w samodzielnie przygotowanym eseju.

CHE_K2_K03

esej, prezentacja

K2

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_K04

esej, prezentacja

K3

realnego określania zagrożeń dla środowiska.

CHE_K2_K07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
25

ECTS
1.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótkie wprowadzenie do fotochemii oraz kinetyki procesów fotochemicznych.

W1, W3

2.

Słońce jako źródło promieniowania elektromagnetycznego.

W1, U2, K3

3.

Wpływ światła słonecznego na skórę.

W1, U2, K3

4.

Procesy fotochromowe i ich wykorzystanie. Fotochromia w układach
polimerowych.

W2, W3

5.

Reaktory fotochemiczne.

W4

6.

Procesy fotochemiczne w przemyśle, przykłady.

W2, W3, W4, K3

7.

Procesy fotosensybilizowane, generowanie tlenu singletowego.

W1, W3, U2, K3

8.

Proces fotograﬁczny, fotograﬁa barwna.

W2, W3, U2

9.

Procesy fotolitograﬁczne. Fotoogniwa.

W1, W2, W3, U2

10.

Fotochemia w medycynie -terapia fotodynamiczna.

W1, W2, W3, W4, U2, K2,
K3

11.

Fotochemia w kosmetyce.

W1, W3, W4, U2

12.

Zastosowanie mikroskopii optycznej i ﬂuorescencyjnej.

W1, W4, U2, U3

13.

Prezentacja nowych zastosowań fotochemii.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przesłanie eseju oraz krótkie omówienie treści zawartych w eseju

218 / 564

Nowe materiały w katalizie heterogenicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Kataliza przemysłowa i adsorbenty

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEKatPrzAdS.220.5ca7569ecfcf2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami syntezy nowoczesnych materiałów katalitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu katalizy
chemicznej pozwalające na samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W04

egzamin ustny
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W2

dysponuje wiedzą z zakresu BHP umożliwiającą
odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy
zawodowej.

CHE_K2_W05

egzamin ustny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

raport, prezentacja

U2

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań eksperymentalnych w zakresie
syntezy materiałów aktywnych katalitycznie oraz
krytycznej oceny wyników tych badań.

CHE_K2_U02

raport, prezentacja

U3

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHE_K2_U03

raport, prezentacja

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

raport, prezentacja

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

egzamin ustny, raport,
prezentacja

U6

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U09

egzamin ustny, raport,
prezentacja

K1

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka.

CHE_K2_K02

raport

K2

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K03

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

seminarium

15

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd najważniejszych typów nowych materiałów wykorzystywanych w
technologiach katalitycznych (analogi zeolitów i silikalitów; katalizatory
superkwasowe i superzasadowe; katalizatory bifunkcyjne, syntetyczne i mineralne
katalizatory mezoporowate; katalizatory polimetaliczne, siarczkowe, azotkowe i
węglikowe katalizatory nibymetaliczne, immobilizowane katalizatory
homogeniczne). Dyskusja zależności właściwości ﬁzykochemicznymi i
katalitycznymi od składu chemicznego, struktury i tekstury. Omówienie metod
otrzymywania, najważniejszych zastosowań technologicznych oraz kierunku
rozwoju badań naukowych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny z zakresu wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych

seminarium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji

laboratoria

raport

Zaliczenie raportu końcowego

Sylabusy
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Nieorganiczne materiały molekularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569dcea2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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: 15, seminarium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

klasyﬁkację ligandów i typów koordynacji, zagadnienia
stereochemii i deformacji struktury związków
koordynacyjnych, czynniki termodynamiczne związane
z efektem chelatowym i makrocyklicznym.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W2

zagadnienia chemii supramolekularnej i architektur
molekularnych, polimerów koordynacyjnych metali
bloku d i 4f oraz nieorganiczno-organicznych
materiałów hybrydowych; klasyﬁkację
koordynacyjnych połączeń wielordzeniowych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

Sylabusy
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właściwości magnetyczne polimerów
koordynacyjnych, budowę i właściwości porowatych
polimerów koordynacyjnych, oraz pojęcie materiałów
wielofunkcyjnych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
dotyczącej chemii nieorganicznej, chemii materiałów
i polimerów koordynacyjnych, oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji
oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie zaprojektować polimer
koordynacyjny lub wielordzeniową cząsteczkę
o zaplanowanej budowie i właściwościach.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności rozumiejąc społeczne aspekty rozwoju
badań w dziedzinie nowoczesnych materiałów
molekularnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

28

uczestnictwo w egzaminie

2

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.

Chemia supramolekularna, polimery koordynacyjne, hybrydowe materiały
organiczno-nieorganiczne.

W2, U1

2.

Projektowanie wielordzeniowych układów koordynacyjnych.

W1, U1, U2, K1

3.

Właściwości magnetyczne polimerów koordynacyjnych, polimery porowate,
materiały wielofunkcyjne.

W3, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie seminarium, pozytywny wynik egzaminu pisemnego

seminarium

zaliczenie na ocenę

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, obecność i aktywność na
zajęciach

Sylabusy
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Polimery dla potrzeb nanotechnologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a06eb29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu syntezy polimerów oraz otrzymywania nanomateriałów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student uzyskuje poszerzoną wiedzą z zakresu ﬁzyki
i nauk technicznych pozwalającą na posługiwanie się
metodami i pojęciami właściwymi dla nanotechnologii.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny
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W2

student uzyskuje wiedzę w zakresie najnowszych
trendów i wyników badań z zakresu syntezy,
właściwości ﬁzykochemicznych i zastosowań
nanometrycznych układów polimerowych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

student uzyskuje specjalistyczne informacje
pozwalające na wykonywanie badań związanych
z pracą magisterską z zakresu chemii polimerów i ich
zastosowań w nanotechnologii. Student zna
zagadnienia z zakresu polimeryzacji i nanotechnologii
oraz potraﬁ zastosować tę wiedzę do samodzielnej
pracy badawczej

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4

student zna metody badawcze stosowane
w nanotechnologii.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W5

student uzyskuje zna i rozumie niebezpieczeństwa
związane z syntezą i zastosowaniem nanometrycznych CHE_K2_W05
struktur polimerowych.

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W6

student posiada podstawową wiedzę dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać nanotechnologię polimerów z innymi
dziedzinami chemii, ﬁzyki, biologii i medycyny

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

korzystać z fachowej literatury chemicznej,
w szczególności z zakresu chemii polimerów, metod
syntezy nanometrycznych układów polimerowych i ich
zastosowań w nanotechnologii.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

student przyswaja fachową angielską terminologię
z zakresu chemii polimerów i nanometrycznych
układów polimerowych.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4

zastosować wiedzę zdobytą na wykładzie jako
podstawę do dalszego samodzielnego poszerzania
swojej wiedzy z zakresu chemii polimerów
i nanometrycznych układów polimerowych.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U5

w sposób popularnonaukowy przedstawić postępy
najnowszych badań w dziedzinie nanotechnologii
polimerów

CHE_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K1

student zaznajamia się z tematyką kursu jako
potencjalną specjalnością przyszłej pracy
magisterskiej i/lub zawodowej. Student jest gotów
do ciągłego dokształcania się i podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych, potraﬁ określić
kierunki dalszego kształcenia się i realizować proces
samokształcenia.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy.

CHE_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności z dziedziny nanotechnologii polimerów
mając na uwadze jej społeczne i etyczne aspekty
i potraﬁ ocenić zagrożenia dla środowiska jakie ona
powoduje.

egzamin pisemny,
egzamin ustny

CHE_K2_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

18

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.

Reakcje polimeryzacji w układach homogenicznych: rodnikowa, żyjąca,
kontrolowana.

W1, W2, W3, W5, U3, K1,
K3

2.

Reakcje polimeryzacji w układach zdyspergowanych: suspensje, emulsje,
miniemulsje, mikroemulsje.

W1, W2, W3, W5, U3, K1,
K3

3.

Reakcje polimeryzacji w układach samoorganizujących.

W1, W2, W3, W5, U3, U4,
K1, K3

4.

Nanoenkapsulacja. Nanowarstwy polimerowe

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5

5.

Fotopolimeryzacja i fotosieciowanie, fotolitograﬁa.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Samoorganizacja polimerów amﬁﬁlowych

W1, W2, W3, W5, U3, U4,
K1, K3

7.

Nanostruktury silikonowe.

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K3

8.

Zastosowanie nanometriałów do kontrolowanego uwalnianie leków, terapii
genowej, w elektronice, fotonice, do otrzymywania biosensorów.

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

9.

Metody pomiarowe stosowane w nanotechnologii.

W1, W3, W4, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Analityka środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c9302a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z analizą środowiskową, w szczególności
ze współczesnymi metodami analizy różnego rodzaju próbek środowiskowych oraz z funkcjonowaniem wybranych
obiektów gospodarki komunalnej, których działalność wpływa na środowisko .

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 metody analizy
instrumentalnej stosowane w analityce środowiskowej.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny
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W2

absolwent zna i rozumie współczesne metody
pobierania i przygotowywania próbek środowiskowych
do analizy.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student zna główne grupy zanieczyszczeń
charakterystycznych dla danego typu próbki
środowiskowej oraz metody ich wykrywania
i oznaczania.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W4

założenia „zielonej chemii”, zna pojęcia bioanalityki
i biomonitoringu.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W5

student zna kierunki rozwoju analityki środowiskowej
i monitoringu środowiskowego.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

U1

uzasadnić wybór sposobu pobierania oraz
przygotowania próbki środowiskowej do analizy
w zależności od rodzaju próbki i stosowanej metody
analitycznej.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ uzasadnić konieczność i kierunki
dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu analityki
środowiskowej.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny

U3

absolwent potraﬁ w sposób popularny przedstawić
najnowsze wyniki badań odnoszących się do analityki
środowiskowej

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

uzasadnić wybór metody analitycznej odpowiedniej
do rodzaju próbki środowiskowej oraz rodzaju
zanieczyszczenia.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do odpowiedzialnego
praktycznego wykorzystania swojej wiedzy
z uwzględnieniem jej społecznych aspektów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

seminarium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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.

Współczesne metody analityczne stosowane w analizie środowiskowej. Główne
typy próbek środowiskowych. Pobieranie i przygotowywanie próbek
środowiskowych do analizy. Sumaryczne wskaźniki oceniające stopień
zanieczyszczenia różnych elementów środowiska. Zanieczyszczenia
charakterystyczne dla danego typu próbek środowiskowych. Specjacja chemiczna.
W1, W2, W3, W4, W5,
Analityka śladów. Zielona chemia. Bioanalityka i biomonitoring. Kontrola i
U1, U2, U3, U4, K1
zapewnienie jakości wyników pomiarowych w analizach środowiskowych. Kierunki
rozwoju analityki i monitoringu środowiska. Zapoznanie z funkcjonowaniem
wybranych obiektów gospodarki komunalnej, których działalność wpływa na
środowisko (np. składowisko odpadów komunalnych, oczyszczalnia ścieków,
zakład uzdatniania wody).

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin (pytania otwarte) obejmujący zagadnienia wykładu i seminarium

seminarium

zaliczenie na ocenę zaliczenie pisemne, prezentacja, raport (dodatkowo)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Analiza instrumentalna – wykład; analiza instrumentalna – laboratorium

Sylabusy
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Zastosowanie metod NMR do ustalania struktury połączeń organicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a10fc78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z analizą dwuwymiarowych widm NMR oraz technikami NMR, które pomagają
w rozwiązywaniu zagadnień stereochemicznych i konformacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Potraﬁ określić zastosowanie podstawowych technik
dwuwymiarowych NMR. 2. Potraﬁ przeprowadzić
analizę widm i przypisać sygnały w widmach
jednowymiarowych oraz zastosować uzyskane
informacje do ustalenia struktury połączenia
chemicznego. 3. Potraﬁ zastosować metody NMR
do rozwiązywania zagadnień stereochemicznych
i konformacyjnych.

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Potraﬁ samodzielnie dobrać techniki pomiarowe 2D
NMR do określonego problemu badawczego. 2. Potraﬁ
posługiwać się terminologią metod NMR w języku
angielskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazywania ciągłości rozwoju metod NMR
i w konsekwencji konieczności stałego poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tej tematyki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

rozwiązywanie zadań problemowych

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dwuwymiarowe widma korelacyjne 1H,1H (COSY, TOCSY).
Dwuwymiarowe widma korelacyjne 13C,1H (HETCOR, HSQC, HMQC).
Widma korelacyjne dalekiego zasięgu 13C,1H (COLOC, HMBC).
Korelacje 13C,13C (INADEQUATE).
Sprzężenie dipolowe. Eksperymenty NOE, NOESY, ROESY.
Zastosowanie przedstawionych technik do ustalania struktury, stereochemii i
konformacji molekuł związków organicznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu od 60%
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Biochemia ﬁzyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d5d77a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów w wybranymi instrumentalnymi metodami eksperymentalnymi wykorzystywanymi
w biochemii ﬁzycznej m.in. do badań strukturalnych makrocząsteczek, oddziaływań białko-ligand czy oznaczania
reaktywnych form tlenu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ omówić podstawowe elementy struktury białek
lub innych biomakrocząsteczek

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja podczas zajęć
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W2

posiada podstawową wiedzę na temat sposób
wiązania ligand-białko z wyszczególnieniem typów
oddziaływań oraz metodyki badania oddziaływania
białko-ligand.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja podczas zajęć

W3

posiada podstawową wiedzę na temat procesów
fotochemicznych i fotoﬁzycznych, potraﬁ podać
przykłady luminescencji w układach biologicznych.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja podczas zajęć

W4

potraﬁ wymienić reaktywne formy tlenu oraz rozumie
ich wpływ na organizm.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja podczas zajęć

U1

potraﬁ wybrać odpowiednie narzędzie i korzystać
z niego w samodzielnej analizie własności
biologicznych i chemicznych biocząsteczek. Potraﬁ
samodzielnie wykonać eksperyment na podstawie
otrzymanej pisemnej instrukcji oraz wyznaczyć
i zinterpretować wyznaczone wielkości
ﬁzykochemiczne.

CHE_K2_U02

raport, dyskusja podczas
zajęć

U2

przygotowuje w formie pisemnej opis rezultatów
swojej pracy laboratoryjnej.

CHE_K2_U03

raport

U3

potraﬁ łączyć wiedzę z zakresu chemii, biologii oraz
biochemii w celu zaplanowania i przeprowadzenia
badań cząsteczek w układach biologicznych.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
raport, dyskusja podczas
zajęć

U4

potraﬁ efektywnie pracować w kilkuosobowym
zespole, dzielić zadania pomiędzy członków grupy
oraz omówić i przedyskutować w grupie otrzymane
wyniki.

CHE_K2_U08

raport, dyskusja podczas
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad ochrony praw autorskich
w opracowywaniu raportów laboratoryjnych.

CHE_K2_K02

raport

K2

wykonuje doświadczenia z uwagą i starannością,
dokumentując ich przebieg w sposób umożliwiający
weryﬁkację kolejnych etapów.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03

raport, dyskusja podczas
zajęć

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie raportu

25

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
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.

Badania strukturalne makrocząsteczek z wykorzystaniem dichroizmu kołowego
(wyznaczanie struktury drugorzędowej i trzeciorzędowej białka, wyznaczenie
procentowej zawartości struktur drugorzędowych, monitorowanie zmian
strukturalnych w cząsteczce białka wywołanych działaniem czynnika
denaturującego) oraz cząstek za pomocą metody dynamicznego rozpraszania
światła (wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek i potencjału Zeta). Badanie
odziaływania białko-ligand z wykorzystaniem technik spektroskopowych takich jak
spektroskopia UV-Vis, stacjonarna i czasowo-rozdzielcza spektroﬂuorymetria
(pomiary wygaszania ﬂuorescencji białek w obecności ligandów, wyznaczanie
stałej Sterna-Volmera, pomiary średnich czasów życia ﬂuorescencji białek w
funkcji stężenia liganda dla układów biomakrocząsteczka-ligand). Wykorzystanie
znaczników ﬂuorescencyjnych w oznaczaniu reaktywnych form tlenu.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, raport, dyskusja
podczas zajęć

Zaliczenie na ocenę. Kolokwia pisemne przed zajęciami
laboratoryjnymi; praca laboratoryjna; pisemne
sprawozdania.Ocena z laboratorium jest średnią z ocen
z 5 ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna panelu Nanochemia i kataliza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e50231.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem laboratorium jest zaprezentowanie studentom praktycznych aspektów zastosowania innowacyjnych
nanomateriałów i nanokatalizatorów. Studenci przygotowują małe projekty badawcze pod kierunkiem tutora
wykorzystując do tego aparaturę będącą w posiadaniu grup badawczych biorących udział w Panelu. Laboratorium
powinno dawać studentom podstawy metodologiczne wymagane przy realizacji badań w ramach projektu
magisterskiego.

C2

Laboratorium specjalizacyjne stanowią zajęcia praktyczne, w ramach których uczone są nowoczesne metody
syntezy i funkcjonalizacji nanomateriałów i nanokatalizatorów na drodze metody zol-żel, solwo-hydrotermalnej,
szablonów kształtu, molekularnego wdrukowywania czy syntezy cienkich ﬁlmów. Otrzymane materiały
charakteryzowane są za pomocą szeregu metod ﬁzykochemicznych takich jak spektroskopie IR, Ramana, XPS,
UV-vis, badania mikroskopowe SEM oraz techniki elektrochemiczne. Reaktywność otrzymanych materiałów
badana jest w reakcjach testowych w reżimie warunków stałych bądź przejściowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna typowe metody syntezy nanomateriałów,
typowe metody charakteryzacji spektroskopowej,
strukturalnej i reaktywności chemicznej katalizatorów,
zna zastosowania wybranych materiałów w katalizie.

CHE_K2_W04

raport

W2

zagrożenia oraz zna metody ich przeciwdziałania
związane z pracą z urządzeniami pomiarowymi takimi
jak spektrometr EPR, spektrometr IR, piece
wysokotemperaturowe, reaktor mikrofalowy, lampa
UV, ogniwo paliwowe, pompa próżniowa, detektor
kwadrupolowy, urządzenia mikroskopowe.

CHE_K2_W05

raport

W3

student zna zasady wykorzystywania opublikowanych
CHE_K2_W06,
wyników badań do sporządzania własnych sprawozdań
CHE_K2_W07
i raportów naukowych.

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ opisać wyniki badań w postaci raportu
naukowego zakończonego podsumowaniem,
ukazaniem związku z dotychczasową wiedzą
i wnioskami. Przygotowany raport przyjmuje skład
i formę graﬁczną publikacji naukowej z przypisami
literaturowymi. Dodatkowo student potraﬁ
przygotować i zaprezentować wyniki pomiarów
w formie prezentacji multimedialnej oraz potraﬁ
podjąć dyskusję na forum studentów dotyczącą jej
zakresu merytorycznego.

CHE_K2_U03

raport

U2

na podstawie przeprowadzonych przykładowych
pomiarów student potraﬁ dobrać metody badawcze
do charakteryzacji ﬁzykochemicznej nanomateriałów
i katalizatorów, samodzielnie wybrać techniki
badawcze i zaplanować pomiary do realizacji projektu
w ramach pracy magisterskiej.

CHE_K2_U02

raport

U3

potraﬁ zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej
stosując zasady minimalnego ryzyka przy
wykorzystaniu urządzeń do pomiarów
ﬁzykochemicznych. Potraﬁ zaplanować zużycie
odczynników chemicznych do otrzymania takich ilości
preparatów, które są wystarczające do pomiarów
za pomocą danej techniki.

CHE_K2_U08

raport

U4

podczas pracy laboratoryjnej student potraﬁ pracować
zarówno jako członek zespołu, jak i koordynator pracy
poszczególnych członków. Potraﬁ podzielać zakres
zadań i odpowiedzialności przy realizacji ćwiczenia
oraz pisaniu raportu.

CHE_K2_U08

raport

CHE_K2_K01

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zachowania zasad poszanowania praw autorskich
przygotowując raport z wykonanych badań, rozumie
znaczenie rzetelności publikowanych wyników.
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K2

jest gotów do rozumienia związku pomiędzy jakością
prowadzonych badań a koniecznością ciągłego
śledzenia fachowej literatury, korzystania z technologii
informacyjnych oraz do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHE_K2_K04

raport

K3

wykorzystania zdobytej wiedzy w zagadnieniach
praktycznych i w środowisku zawodowym.

CHE_K2_K06

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

120

przygotowanie raportu

75

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

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.

Zajęcia praktyczne odbywające się w ramach laboratorium specjalizacyjnego
zawierają nowoczesne metody syntezy nanomateriałów i nanokatalizatorów.
Otrzymane materiały zostaną poddane szczegółowym badaniom, na które
składają się badanie składu fazowego, morfologii, rozkładu wielkości ziaren,
właściwości spektroskopowych (magnetycznych, optycznych) oraz właściwości
elektrycznych. W modelowych reakcjach zastosowane zostaną sondy molekularne
badane za pomocą technik TPSR (temperaturowo-programowana reakcja
powierzchniowa), TPD (temperaturowo-programowana desorpcja) oraz techniki
adsorpcyjne. Prace eksperymentalne będą uzupełnione wynikami uzyskanymi na
drodze modelowania komputerowego.

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

Sylabusy
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W szczególności studenci będą mieli możliwość zapoznania się z następującymi
metodami i technikami syntezy i charakteryzacji ﬁzykochemicznej
nanomateriałów: synteza oparta na strącaniu, współstrącaniu, procesach
hydrotermanych, zol-żel, starzeniu, funkcjonalizacji na drodze posyntezowej
poprzez impregnację, zaszczepienie, reakcje termiczne (w ciele stałym,
kalcynacja, przemiany fazowe); badanie składu fazowego; badanie morfologii
(wielkość ziaren, powierzchnia właściwa); badanie właściwości elektrycznych ciał
stałych (pomiar pracy wyjścia); właściwości spektroskopowe (UV-vis-NIR, IR,
Raman); techniki elektrochemiczne; pomiary właściwości magnetycznych
(podatność magnetyczna, widma EPR); badania mikroskopowe (TEM, SEM);
techniki sorpcyjne i reaktywność (TPSR, reakcje z cząsteczkami sondami).

2.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę - prezentacja raportów
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Miniproject
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemistry of materials

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatS.220.5ca756a21daf2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 180

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem miniprojektów jest wprowadzenie studentów do pracy naukowej związanej z chemią materiałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Zna metody syntezy materiałów funkcjonalnych
(nieorganicznych, organicznych, hybrydowych). 2. Zna
metody charakteryzowania materiałów
funkcjonalnych. 3. Zna metody przeprowadzania
testów funkcjonalnych (testy aktywności katalitycznej,
elektrochemicznej i innych).

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

raport, wyniki badań

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09

raport, wyniki badań

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Zna zasady BHP. 2. Umie przeprowadzić syntezę
materiałów. 3. Umie scharakteryzować materiały (np.,
analiza składu, XRD, IR, UV-vis, SEM, TEM, XPS, NMR,
EPR, metody elektrochemiczne, porozymetryczne,
termograwimetryczne, magnetyczne i inne). 4. Umie
przeprowadzić testy aktywności materiałów (np., testy
katalityczne, elektrochemiczne i inne). 5. Potraﬁ
zinterpretować uzyskane wyniki. 6. Potraﬁ
przygotować raport z przeprowadzonych badań. 7.
Potraﬁ wyszukać aktualną literaturę dotyczącą
prowadzonego miniprojektu i odnieść wyniki swoich
badań do aktualnego stanu wiedzy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Potraﬁ wskazać korzyści dla ochrony środowiska
wynikające z zastosowania materiałów funkcjonalnych.
2. Potraﬁ uzasadnić wpływ umiejętności
laboratoryjnych, dobrej znajomości i zrozumienia
zagadnień, które porusza kurs, na podnoszenie swoich
kompetencji.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

180

przeprowadzenie badań literaturowych

45

przygotowanie raportu

45

konsultacje

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu poruszane będą zagadnienia związane z metodami syntezy
funkcjonalnych materiałów nieorganicznych, organicznych i hybrydowych (np.
metody strącania, hydrotermalne i inne) ich charakterystyką ﬁzykochemiczną
(np., analiza składu, XRD, IR, UV-vis, SEM, TEM, XPS, NMR, EPR, metody
elektrochemiczne, porozymetryczne, termograwimetryczne, magnetyczne) i
testami aktywności materiałów (np., testy katalityczne, elektrochemiczne i inne).
Student wspólnie z opiekunem zaplanuje cele miniprojektu, który realizowany
będzie w pracowniach wydziałowych i zespołowych z wykorzystaniem
zaawansowanych technik badawczych. Elementami realizacji miniprojektu będą
studia literaturowe, dyskusje z opiekunem i przygotowanie raportu z
przeprowadzonych badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przeprowadzenie badań
wynikających z planu miniprojektu i przedstawienie raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Projekty eksperymentalne poświęcone zagadnieniom chemii materiałów, katalizie, materiałom do konwersji energii,
procesom i materiałom związanym z zagadnieniami środowiskowymi.

Sylabusy
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Fizykochemia kryminalistyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569cf0236.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką badań identyﬁkacyjno-porównawczych śladów
ujawnianych na miejscu przestępstwa z zastosowaniem metod chemii analitycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedzę z zakresu chemii i nauk technicznych do opisu
właściwości materiałów tworzących ślad
kryminalistyczny

CHE_K2_W01

egzamin ustny

245 / 564

W2

metody chemii analitycznej i ﬁzycznej użytecznych
w identyﬁkacji materiałów tworzących ślad
kryminalistyczny oraz zna ich ograniczenia

CHE_K2_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ szczegółowo zaplanować badania
identyﬁkacyjne i porównawcze wybranego rodzaju
śladu

CHE_K2_U02

egzamin ustny

U2

potraﬁ opisać metodę i zinterpretować uzyskane
wyniki badań identyﬁkacyjnych wybranych śladów

CHE_K2_U03

egzamin ustny

U3

potraﬁ wyjaśnić interdyscyplinarność badań
materiałów tworzących ślad kryminalistyczny

CHE_K2_U04

egzamin ustny

U4

potraﬁ przedstawić wykorzystanie najnowszych metod
mikrobadawczych do wyznaczania składu
polimerowego i pierwiastkowego materiałów i podać
możliwe źródła błędów

CHE_K2_U05

egzamin ustny

U5

potraﬁ korzystać z anglojęzycznej literatury fachowej
dotyczącej badania śladów kryminalistycznych

CHE_K2_U06

egzamin ustny

pracy w zespole oraz potraﬁ ocenić odpowiedzialność CHE_K2_K03
w tym i prawną za uzyskane wyniki i ich ocenę

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie 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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Omówienie problematyki badań identyﬁkacyjno-porównawczych śladów
ujawnianych na miejscu przestępstwa z zastosowaniem metod chemii
analitycznej. Omówienie specyﬁki badań chemicznych prowadzonych na potrzeby
postępowania sądowego; przedstawienie metod optycznych, spektrometrycznych
i chromatograﬁcznych analizowania materiałów tworzących ślad, sposobu
przygotowania próbki i metodyki prowadzenia badań oraz wnioskowanie na
podstawie otrzymanych wyników. Omówienie wartości dowodowej badanych
śladów. Podanie zasad formułowania opinii przez biegłego.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z Analizy instrumentalnej, Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej

Sylabusy
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Substancje szkodliwe dla środowiska w żywności i kosmetykach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a18be48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wpływem wybranych składników
produktów spożywczych i kosmetycznych na środowisko, wybranymi metodami stosowanymi do badania
żywności i kosmetyków oraz wybranymi metodami usuwania szkodliwych substancji będących składnikami
preparatów kosmetycznych i produktów żywnościowych ze środowiska.

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

absolwent zna grupy związków będących
pochodzącymi ze środowiska zanieczyszczeniami
żywności oraz wymienia przykłady metod
stosowanych do ich wykrywania.

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna przykłady szkodliwych środowiskowo
składników produktów żywnościowych
i kosmetycznych; zna i rozumie ich wpływ
na środowisko i podaje przykłady metod ich
identyﬁkacji i usuwania

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ planować i wykonywać podstawowe
eksperymenty w ramach swojej specjalności oraz
potraﬁ krytycznie ocenić wyniki swoich badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

absolwent potraﬁ przedstawić wyniki swoich
eksperymentów w postaci sprawozdania z ćwiczeń,
zawierającego cel badań, metodologię badawczą,
analizę wyników wraz z ich interpretacją i dyskusją.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

absolwent potraﬁ formułować opinie dotyczące
wpływu wytwarzania/użytkowania środków
kosmetycznych i żywności na środowisko,
i podejmować dyskusje na ten temat zarówno
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw
autorskich

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

absolwent jest gotów do wykazywania się
odpowiedzialnością podczas planowania i realizowania
prac eksperymentalnych, zarówno samodzielnie jak
i w zespole, postępowania ze świadomością zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
gotowością do stosowania zasad dobrej praktyki
laboratoryjnej; zminimalizowania skutków dla
środowiska naturalnego, stosowania zasad BHP
w środowisku pracy

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

absolwent jest gotów do określania zagrożeń
środowiskowych wynikających z użytkowania
kosmetyków i produktów żywnościowych, oraz
podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji
szkodliwych składników tych produktów
na środowisko.

CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

12

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs będzie realizowany w formie wykładu i zajęć laboratoryjnych, a jego
tematyka dotyczy zagadnień związanych ze szkodliwym wpływem na środowisko
wybranych składników produktów żywnościowych i kosmetycznych, metod
badania żywności i kosmetyków oraz technik stosowanych do usuwania
zanieczyszczeń z różnych części środowiska Wykład: Chemiczne, pochodzące ze
środowiska zanieczyszczenia żywności – grupy zanieczyszczeń, ich pochodzenie,
wpływ na jakość żywności i zdrowie człowieka, monitoring zanieczyszczeń
(wybrane metody wykrywania i oznaczania stosowane w akredytowanych
laboratoriach badawczych) Kosmetyki i żywność jako źródło zanieczyszczeń
środowiska - konserwanty i barwniki – wpływ na środowisko, problem
bioakumulacji; ﬁzyczne, chemiczne i biologiczne metody usuwania z gleb i wód
(np. procesy ﬁltracji membranowej, sorpcji, koagulacji i ﬂokulacji, utleniania) –
zalety i ograniczenia stosowanych metod; Ftalany – występowanie w produktach
żywnościowych i kosmetycznych; problem zanieczyszczenia środowiska wodnego
ftalanami i techniki usuwania tych substancji z wód i ścieków; Substancje
zapachowe jako zanieczyszczenia powietrza i wód, zagrożenia zdrowotne;
Składniki kosmetyków i żywności aktualnie szczególnie badane pod kątem
zagrożenia dla środowiska (np. mikroplastiki, ﬁltry UV, nanocząstki - omówienie
najnowszych wyników badań) żywność ekologiczna, kosmetyki naturalne uwarunkowania prawne, certyﬁkacja produktów (np. Ecocert, BDIH, Cosmebio,
Biocert, Agrobiotest, Bioeksperta) ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonają
ćwiczenia laboratoryjne dotyczące np.: Wykrywania/oznaczania wybranych
konserwantów i regulatorów kwasowości (np. azotanów(III) i (V), kwasu
fosforowego(V)) w próbkach wody i żywności; Oznaczania metali ciężkich w
kosmetykach kolorowych; Izolacji nanocząstek nieorganicznych z kosmetyków i
badania ich fotoaktywności względem modelowych zanieczyszczeń
środowiskowych; Oznaczania WWA w miodach pitnych metodami
chromatograﬁcznymi; Mikroskopii FTIR i ramanowskiej w ocenie degradacji
struktury włosa na skutek jego koloryzacji; Wykrywania situ zafałszowań żywności
przy użyciu spektroskopii oscylacyjnej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach,
zaliczenie na ocenę wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
ćwiczeń, w tym zaliczenie wszystkich sprawozdań.

laboratoria

Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest wykonanie
zaliczenie na ocenę wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, w tym
zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Sylabusy
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Nano/microstructural systems for drug delivery
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ab26fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu nauk
przyrodniczych, w szczególności medycznych,
pozwalającą na posługiwanie się nowoczesnymi
pojęciami właściwymi dla nanomedycyny.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii,
w szczególności w dziedzinie nowych technik
i materiałów nanostrukturalnych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

posiada pogłębiona wiedzę z zakresu
ﬁzykochemicznych podstaw nanotechnologii

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Sylabusy
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W4

dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością
regulacji prawnych związanych z zakresu
ﬁzykochemicznych podstaw nanotechnologii,
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej.

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

W5

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej; potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej.

CHE_K2_W07

egzamin pisemny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
dotyczącej ﬁzykochemicznych podstaw biotechnologii,
baz danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

egzamin pisemny

U4

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich

CHE_K2_K03

egzamin pisemny

K2

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność; potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Badania nad preformulacją leku. Charakterystyka ﬁzykochemiczna substancji
leczniczej: ciężar cząsteczkowy, czystość, rozpuszczalność, współczynnik podziału, W2, W3, U1, U3
stabilność; polimorﬁzm.

2.

Dyfuzja leku - podstawy (prawa Ficka), dyfuzja w układach biologicznych.

W1, W3, U2, U3

3.

Przenikanie leku przez bariery biologiczne

W1, W3, U2, U3

4.

Klirens (nerkowy, metaboliczny), wybór najlepszej drogi podania. Właściwości
idealnego nośnika, koncepcja kontrolowanego dostarczania leku i terapii
celowanej, układy do przedłużonego uwalniania substancji terapeutycznej, układy
reagujące na bodźce, dostarczanie celowane.

W1, W2, W4, U1, U3, U4

5.

Micele i pęcherzyki, liposomy.

W2, W3, W5, U1, U3, K1,
K2

6.

Nanocząstki: sfery i kapsuły, ﬁlmy polimerowe, konjugaty polimerowe

W2, W3, W5, U1, U3, K1,
K2

7.

Rusztowania komórkowe i hydrożele

W2, W5, U1, U3, K1

8.

Badania toksyczności i aspekty bezpieczeństwa stosowania nanonośników

W2, W4, U3, K2

9.

Historia i zastosowanie barwników, oddziaływanie światła z materią oraz
fotoﬁzyczne podstawy fotodynamicznej terapii (PDT), tlen singletowy oraz inne
reaktywne formy tlenu.

W1, U1, U2, U3

10.

Rodzaje fotouczulaczy oraz metody ich syntezy, porﬁryny oraz związki pokrewne:
przegląd zastosowań oraz ocena zaawansowania badań klinicznych nad tymi
fotouczulaczami, metody dostarczania fotouczulaczy,

W1, U1, U2, U3, U4

11.

Biokoniugaty fotouczulaczy oraz ich zastosowanie w PDT, nanomedycyna,
zastosowanie fotouczulaczy w obrazowaniu tkanek i narządów.

W1, W2, W3, W5, U1, U3,
U4, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 50 % wymaganych punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ﬁzycznej i znajomość języka angielskiego na poziomie
umożliwiającym rozumienie treści wykładu.

Sylabusy
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Spektroskopia ciała stałego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fc026b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom najważniejszych metod spektroskopowych pod kątem badań przemian
fazowych, ruchów molekularnych i zmian strukturalnych.

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 pojęcia i metody właściwe dla
spektroskopii molekularnej, w szczególności
w zastosowaniu do badań faz skondensowanych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie metody spektroskopowe pozwalające
na scharakteryzowanie aktualnych kierunków ich
rozwoju.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu
spektroskopii pozwalające na samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

U1

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanego referatu zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny

U2

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze
wyniki badań z dziedziny spektroskopii ciała stałego.

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do ciągłego dokształcania się, podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych oraz
do realizowania procesu samokształcenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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W ramach kursu po krótkim omówieniu podstaw spektroskopii molekularnej
zostaną omówione komplementarne metody badań ciała stałego (w szczególności
w aspekcie badań mechanizmu przemian fazowych w ciele stałym) takie jak:
spektroskopia optyczna (temperaturowa analiza kształtu pasma ramanowskiego i
pasma absorpcyjnego w podczerwieni), nieelastyczne i kwazielastyczne
rozpraszanie neutronów, magnetyczny rezonans jądrowy oraz elektronowy
rezonans paramagnetyczny (obie metody w aspekcie relaksacyjnym), relaksacja
dielektryczna, efekt Mössbauera, dyfrakcja promieni X i dyfrakcja neutronów (pod
kątem śledzenia zmian strukturalnych w omawianych przemianach fazowych).
Pokrótce scharakteryzowane będą metody kalorymetryczne w aspekcie
wyznaczania parametrów termodynamicznych przejść fazowych. Omówione
zostaną także zagadnienia związane z interpretacją wyników uzyskiwanych tymi
metodami, w tym w szczególności problem reorientacji molekularnej (formalizm
funkcji korelacji, czasy korelacji i czasy relaksacji, bariera aktywacji, modele ruchu
reorientacyjnego.

1.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu 25 pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Samoorganizacja struktur krystalicznych - grupy przestrzenne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.6040c39ec056d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
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
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z symetrią sieci krystalicznych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wyboru komórki elementarnej i przekształceniem jej do komórki konwencjonalnej

C3

Zapoznanie studentów z przekształceniami biernymi i czynnymi w strukturach krystalicznych

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu konwencjonalnych i dichromatycznych grup przestrzennych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu teorii grup,
w szczególności grup przestrzennych
konwencjonalnych i dichromatycznych.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

deﬁniuje działanie operatorów Seitza i posługuje się
tymi operatorami

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rozumie znaczenie wyboru komórki elementarnej, zna
sposoby jej przekształcenia do komórki
konwencjonalnej i konsekwencji takiej transformacji
dla opisu operacji symetrii

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się informacjami zgromadzonymi
w Międzynarodowych Tablicach Krystalograﬁcznych
(ITC vol. A) do opisu struktur krystalicznych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ posługiwać się wybranymi informacjami
zgromadzonymi w Międzynarodowych Tablicach
Krystalograﬁcznych (ITC vol. C) do oceny wyboru
komórki elementarnej.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę w zakresie korzystania
z symetrii grup przestrzennych do pokrewnych
dyscyplin.

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U4

posiada umiejętność zaplanowania eksperymentu
dyfrakcyjnego w celu ustalenia grupy przestrzennej
wskazanego kryształu.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega praw autorskich.

CHE_K2_K03

zaliczenie pisemne

K2

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu
symetrii struktur krystalicznych w celu podwyższania
jakości uzyskiwanych wyników badań.

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

rozwiązywanie zadań

6

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

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.

Przekształcenia w krystalograﬁi: układu odniesienia (komórki elementarnej),
operacje symetrii, przekształcenia bierne operacji symetrii, wielkości
niezmiennicze.

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Grupy przestrzenne – przykłady wyprowadzania, reprezentacja macierzowa,
pozycje Wyckoﬀa, wygaszenia systematyczne.

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

3.

Doświadczalne ustalanie grupy przestrzennej kryształu na podstawie obrazu
dyfrakcyjnego – symbol dyfrakcyjny, określenie charakteru rozkładu
znormalizowanych czynników struktury.

W1, U2, U3, U4, K1, K2

4.

Korzystanie z Miedzynarodowych Tablic Krystalograﬁcznych, Vol. A i Vol. C

W3, U1, U2, K1

5.

Grupy kolorowe, grupy wielowymiarowe.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemne opracowanie zagadnień omawianych w
trakcie wykładu i konwersatoriów.

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

wykład

Zaliczenie testu jednokrotnego wyboru wraz z
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę pytaniami otwartymi. Pozytywne zaliczenie
konwersatorium.

Sylabusy
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Eksperymentalne metody ﬁzykochemiczne w nanotechnologii laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a07672b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów nowoczesnymi metodami ﬁzykochemicznymi i elektrochemicznymi
znajdującymi zastosowanie w szeroko pojętej nanotechnologii, zdobycie doświadczenia z zakresu planowania
i prowadzenia eksperymentu oraz analizy wyników. Pozwoli to na zdobycie umiejętności rozwiązywania
problemów naukowych i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia
w zakresie metod ﬁzykochemicznych stosowanych
w nanotechnologii.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

metody ﬁzykochemiczne stosowane w ramach
ćwiczeń laboratoryjnych i wykorzystać je
w samodzielnej pracy badawczej.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

interdyscyplinarne zagadnienia omawiane
na ćwiczeniach w oparciu o poszerzoną wiedzą
z matematyki, ﬁzyki i nauk biologicznych.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
znajomością regulacji prawnych związanych
z eksperymentalnymi metodami ﬁzykochemicznymi
w nanotechnologii.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

zaawansowane uwarunkowania prawne i etyczne
związane z działaknością naukową kierując się
rzetelnością naukową w prowadzonych przez siebie
badaniach.

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

zasady prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami
własności intelektualnej.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się literaturą fachową oraz bazami danych
w celu pozyskania niezbędnych informacji.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

zaplanować, przeprowadzić i krytycznie ocenić wyniki
eksperymentu.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

opisać wykonane eksperymenty i wyciąga z nich
wnioski.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
niezbędnym do korzystania ze specjalistycznej
bieżącej literatury fachowej w zakresie chemii i nauk
pokrewnych.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U6

sformułować kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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K4

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K5

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

150

przygotowanie do ćwiczeń

75

przygotowanie raportu

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
325

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Otrzymywanie i właściwości nanostruktur powstających w warstwach
powierzchniowych na powierzchni ciecz-gaz. Właściwości i struktura monowarstw
Langmuira (izotermy kompresji, mikroskopia kąta Brewstera - BAM).
Oddziaływania międzycząsteczkowe w monowarstwach mieszanych. Potencjał
powierzchniowy. Reakcje chemiczne w warstwach monomolekularnych.
Powierzchniowe stałe równowagi. Nanostruktury polimerowe i hybrydowe otrzymywanie i właściwości. Nano- i mikrokapsuły do kontrolowanego uwalniania
leków. Polimeryzacja emulsyjna. Ciśnienie osmotyczne, współczynniki izotoniczne,
masa molowa związków wielkocząsteczkowych. Spektroskopia sił atomowych
(AFM). Elektrochemiczne metody kontrolowanej modyﬁkacji powierzchni metali i
ich zastosowanie w nanotechnologii. Rotująca elektroda dyskowa (RDE),
współczynnik dyfuzji, transport masy, równanie Levicha. Polarograﬁa. Kinetyka
reakcji elektrodowych, woltamperometria cykliczna, Korozja elektrochemiczna,
diagramy Pourbaix, pasywacja metali, równanie Tafela. Elektrody jonoselektywne,
miareczkowanie potencjometryczne, potencjały elektrod w środowiskach wodnoorganicznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę kolokwia wstępne, realizacja ćwiczeń, sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w panelu: Fizykochemia Powierzchni, Elektrochemia i Nanotechnologia

Sylabusy

264 / 564

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c99899.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi
w analizie środowiskowej i farmaceutycznej.

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 metody instrumentalne
współcześnie stosowane w analizie środowiska
i analizie farmaceutycznej.

CHE_K2_W03

zaliczenie
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W2

zasady i zakres BHP związane ze stosowaniem
konkretnej techniki pomiarowej oraz potraﬁ wymienić
warunki bezpiecznej obsługi urządzeń, z którymi
pracuje.

CHE_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej oraz baz danych
w w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz
ocenić rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

raport, zaliczenie

U2

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje i jest
świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania, związane z pracą zespołową.

CHE_K2_U08

raport, zaliczenie

U3

ocenić wpływ poziomu swojej wiedzy i umiejętności
na jakość wykonywanej pracy i rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się.

CHE_K2_U09

raport

CHE_K2_K04

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

36

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

36

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ekstrakcja analitu z próbek środowiskowych metodą SPE – Spektrofotometryczne
oznaczenie śladowych ilości fenolu w wodzie. Spektrometria mas – Oznaczanie
pestycydów w owocach. Chromatograﬁa żelowa - Wyznaczanie szybkości
degradacji polistyrenu w środowisku naturalnym. Zastosowanie spektrometrii
ramanowskiej do identyﬁkacji procesu degradacji polimerów. Ustalanie zawartości
faz mineralnych metodami dyfrakcyjnymi. Oznaczanie alkoholi w próbkach
komercyjnych metodą NMR. Badanie właściwości próbek aktywnych biologicznie
W1, W2, U1, U2, U3, K1
metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. Spektrofotometria UV/VIS Ocena parametrów stresu oksydacyjnego u osób zatrutych tlenkiem węgla.
Zastosowanie spektrometru mas do analizy postępu procesu DENOX. Identyﬁkacja
i oznaczanie substancji aktywnych w preparacie farmaceutycznym metodą
HPLC/DAD. Druk 3D – wstęp do projektowania elementów układów pomiarowych.
Identyﬁkacja związków chemicznych i dystrybucja substancji czynnej w próbce in
situ metodami spektroskopii Raman. Detekcja kofeiny w lakach przeciwbólowych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) zaliczenie wszystkich ćwiczeń (wykonania oraz raportu); 2) zaliczenie
testu obejmującego zagadnienia z wszystkich ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Analiza instrumentalna – wykład; analiza instrumentalna – laboratorium

Sylabusy

267 / 564

Pracownia specjalizacyjna panelu Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia
organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a11822a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z metodami powszechnie wykorzystywanymi w laboratorium chemii organicznej tj.
destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem, pracy w atmosferze gazu obojętnego, korzystania z odczynników
wrażliwych na wilgoć oraz chromatograﬁcznych metod izolacji i oczyszczania uzyskanych produktów.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu obsługi zaawansowanych urządzeń analitycznych przeznaczonych do identyﬁkacji
struktury, masy i czystości optycznej otrzymanych produktów.

C3

Prezentacja najnowszych technik i metodologii stosowanych w nowoczesnej syntezie organicznej.

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

Potraﬁ opisać mechanizmy reakcji chemicznych oraz
wytłumaczyć za pomocą równań matematycznych
pojęcia stałych równowagi i szybkości reakcji.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Potraﬁ wymienić cechy charakterystyczne związków
organicznych najbardziej niebezpiecznych dla
człowieka i środowiska naturalnego oraz określić
zagrożenia stwarzane przez wykonywane
eksperymenty.

CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Ma świadomość odpowiedzialności karnej za łamanie
praw autorskich i ochrony własności przemysłowej, jak
również zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności
wynikającej z zanieczyszczania środowiska
naturalnego odpadami chemicznymi.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

Samodzielnie przeszukuje literaturę chemiczną przy
użyciu baz takich jak Reaxys, Chemical Abstracts.
Krytycznie ocenia opisane metody syntezy wybierając
najbardziej korzystny wariant, dostosowany
do warunków pracy w laboratorium specjalizacyjnym.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ zaprojektować i zbudować zestaw aparatury
do syntezy z udziałem substratów wrażliwych
na wilgoć i obecność tlenu. Prowadzi syntezę
w rozpuszczalnikach bezwodnych, pod osłona
argonową. Potraﬁ samodzielnie wykonywać pomiary
przy użyciu spektrofotometru IR (ATR) oraz
polarymetru. Samodzielnie obsługuje butle
ciśnieniowe z gazami obojętnymi. Potraﬁ monitorować
przebieg syntezy organicznej przy użyciu
chromatograﬁi cienkowarstwowej (TLC), gazowej (GC)
i cieczowej (HPLC) oraz zaprojektować i przeprowadzić
rozdział mieszaniny reakcyjnej przy użyciu
chromatograﬁi kolumnowej. Potraﬁ przeprowadzić
identyﬁkację wydzielonych frakcji przy zastosowaniu
widm 1H i 13C NMR. Samodzielnie przetwarza
eksperymentalne dane NMR (FID) przy użyciu
profesjonalnych programów i interpretuje widma 1H,
13C i 2DNMR.

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

Prowadzi szczegółowe notatki laboratoryjne oraz
sporządza raport z wykonanych eksperymentów
i pomiarów, interpretuje obserwacje i niepowodzenia.

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U4

Starannie planuje eksperymenty z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów BHP, przestrzega zasady
minimalizacji produkowania odpadów szkodliwych dla
środowiska, potraﬁ dokonać analizy ryzyka
wykonywanego eksperymentu.

CHE_K2_U05,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Przywiązuje wagę do dokładności, staranności
i porządku na stanowisku pracy. Samodzielnie planuje
i wykonuje eksperymenty oraz umiejętnie zarządza
czasem.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

150

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza badań i sprawozdań

40

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
275

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaawansowana synteza organiczna w atmosferze gazu obojętnego, w warunkach
bezwodnych, w niskich temperaturach, z zastosowaniem niebezpiecznych i
reaktywnych reagentów metaloorganicznych. Nowoczesne metody tworzenia
nowych połączeń w syntezie organicznej wykorzystujące reakcje
multikomponentowe, yilidy, procesy fotoredoks i katalizę NHC. Oczyszczanie
produktów za pomocą destylacji próżniowej, techniki bulb-to-bulb oraz różnego
typu techniki chromatograﬁczne. Analiza i monitoring przebiegu syntezy za
pomocą instrumentalnych technik chromatograﬁcznych, nauka obsługi
chromatografu GC-MS, MS i HPLC. Samodzielne wykonywanie widm IR oraz NMR,
samodzielna obróbka FID i interpretacja widm NMR.

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kolokwiów z wiedzy teoretycznej, wykonanie wszystkich
wymaganych ćwiczeń i przedstawienie kompletu sprawozdań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie podstawowych kursów z chemii organicznej (wykłady, konwersatoria, laboratoria) w ramach studiów pierwszego
stopnia.
Uzyskanie tytułu licencjata w dyscyplinie Nauki Chemiczne
Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Biochemiczna analiza instrumentalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d64564.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i technikami instrumentalnymi stosowanymi
w analizie biochemicznej materiału biologicznego oraz specyﬁką pracy z próbkami pochodzenia biologicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie ogólną problematykę biochemii
analitycznej, a w szczególności analityki białek,
cukrów, lipidów, kwasów nukleinowych oraz metody
ilościowej analizy wybranych procesów
metabolicznych

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna podstawy teoretyczne poszczególnych metod
bioanalitycznych, zakresy ich zastosowań i zasady
działania stosowanej aparatury.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie zasady bezpieczeństwa pracy
z aparaturą analityczną oraz próbkami pochodzenia
biologicznego

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z dostępnych źródeł informacji,
w tym elektronicznych, w zakresie biochemii
analitycznej.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zastosować wybrane techniki bioanalityczne,
m.in. EPR, chromatograﬁę cieczową, wysokosprawną
chromatograﬁę cienkowarstwową, elektroforezę
do identyﬁkacji i oznaczeń ilościowych wybranych
związków biologicznych.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ prawidłowo udokumentować wykonane analizy
biochemiczne, opracować wyniki przy zastosowaniu
metod statystyki matematycznej oraz zaprezentować
je w postaci samodzielnie przygotowanego raportu

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ realizować zadania bioanalityczne,
wymagające skoordynowanej pracy kilku analityków.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego w
biochemii. Kinetyka reakcji enzymatycznej. Wykorzystanie metody HPLC z
detektorem ELSD do oznaczania zawartości cukrów. Analiza składu lipidowego
materiału roślinnego metodą wysokosprawnej chromatograﬁi cienkowarstwowej
(HPTLC). Łańcuchowa reakcja syntezy fragmentów DNA (PCR). Izolacja DNA,
Transformacja komórek kompetentnych. Analiza otrzymanych produktów reakcji
PCR metodą elektroforezy agarozowej. Rozdział elektroforetyczny białek.
Immunoblotting. Pomiary wymiany gazowej organizmów lądowych i wodnych.
Badanie procesu fotosyntezy na podstawie analizy parametrów ﬂuorescencji
chloroﬁlu. Analiza parametrów metabolizmu energetycznego fotoautotrofów na
podstawie pomiarów wieloczynnikowych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy: opuścili nie więcej niż 1 ćwiczenie
zaliczenie na ocenę (usprawiedliwienie), mają zaliczone wszystkie sprawozdania, uzyskali
łącznie (z ćwiczeń i kolokwium końcowego) co najmniej 55/100 punktów.
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Seminarium specjalizacyjne panelu Nanochemia i kataliza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e58ee1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem seminarium jest dyskusja zagadnień z zakresu termodynamiki i kinetyki reakcji katalitycznych oraz
wyników pomiarów z pracowni specjalizacyjnej

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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główne zagadnienia z zakresu katalizy heterogenicznej
CHE_K2_W01,
i ﬁzykochemii nanoukładów pozwalające
CHE_K2_W02,
na przygotowanie pracy magisterskiej i prezentację
CHE_K2_W03
wyników badań

W1

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
dobrać odpowiednie metody syntezy, charakterystyki
ﬁzykochemicznej oraz metody pomiarów reaktywności
badanych układów

U1

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

prezentacja

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
do samodzielnego korzystania z literatury,
prowadzenia badań w zakresie katalizy i nanochemii,
popularyzacji wiedzy na ten temat

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach seminarium poruszane będą następujące zagadnienia:
(1) metody otrzymywania katalizatorów i nanomateriałów
(2) termodynamiczny opis reakcji katalitycznych;

1.

W1, U1, K1

(3) kinetyka procesów heterogenicznych;
(4) prezentacja i krytyczna analiza wybranych wyników przeprowadzonych badań
w ramach laboratorium specjalistycznego

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na podstawie prezentacji ocenianiej przez prowadzących

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma wymagań wstępnych
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Metody analityczne w chemii sądowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569d024e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów i przekazanie wiedzy na temat sposobu przygotowania materiału biologicznego
i roślinnego do analiz toksykologiczno-sądowych. Omówienie problematyki analizy materiału biologicznego
i roślinnego z wykorzystaniem metod separacyjnych. Omówienie specyﬁki badań identyﬁkacyjno-porównawczych
prowadzonych z wykorzystaniem technik nieniszczących i mikroniszczących w analizie kryminalistycznej.
Poszerzenie wiedzy na temat planowania doświadczeń, przetwarzania sygnału oraz walidacji metod
analitycznych.

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

wy metody obliczeniowe w walidacji metod
analitycznych i w planowaniu doświadczeń
wykorzystywanych w analizie chemiczno-sądowej.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

wiadomości dotyczące zasad działania różnych technik
instrumentalnych stosowanych w analizie
CHE_K2_W03
toksykologicznej i kryminalistycznej.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

1.Student zna i rozumie podstawy i możliwości
analityczne szerokiego spektrum nieniszczących
i mikroniszczących metod instrumentalnych
wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej. 2.
Student posiada zaawansowane wiadomości
dotyczące technik przygotowania i analizy materiału
biologicznego w zależności od rodzaju oznaczanego
ksenobiotyku. 3. Student zna możliwości analityczne
metod separacyjnych jak również technik atomowych
wykorzystywanych w analizie próbek biologicznych.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobierać metody analityczne do rozwiązania
konkretnego zadania analitycznego z uwzględnieniem
ich możliwości i ograniczeń.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać wyniki badań analitycznych
do sporządzenia opinii biegłego sądowego.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

dobrać odpowiednią technikę przygotowania i analizy
próbek materiału biologicznego w zależności
od rodzaju oznaczanego ksenobiotyku oraz poszukuje
samodzielnie nowych technik w literaturze.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i ma świadomość odpowiedzialności
za realizowane zadania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

seminarium

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

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.

1. Techniki i sposoby przygotowania materiału biologicznego do analizy
toksykologiczno-sądowej (techniki z wykorzystaniem fazy stałej tj. SPE, MEPS i
QuEChERS, jak również zmodyﬁkowane techniki ciecz-ciecz typu MAE itp.) 2.
Techniki przygotowania i analizy materiału roślinnego 3. Ksenobiotyki i substancje
oznaczane w rutynowych analizach toksykologiczno-sądowych 4. Analiza
skryningowa materiału biologicznego 5. Spektrometria atomowa w analizie
toksykologiczno-sądowej 6. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w analityce
sądowej 7. Podstawy walidacji metod analitycznych cz.1 8. Podstawy walidacji
metod analitycznych cz. 2 9. Zastosowanie przetwarzanie sygnału analitycznego
w analizie porównawczej 10. Planowanie doświadczeń 11. Techniki nieniszczące i
mikroniszczące w badaniach kryminalistycznych (np. LIBS, microXRF) 12. Techniki
obrazowania i ich zastosowanie w kryminalistyce 13. Metody stosowane w
datowaniu 14. Metody badania materii kolorowej 15. Spektrometria mas jako
technika badania powierzchni (np. LA-ICP-MS, TOF-SIMS)

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywnie zdany egzamin pisemny - pytania otwarte

seminarium

zaliczenie na ocenę kolokwium - pytania testowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone przedmioty: Analiza instrumentalna (wykład i laboratorium, II st. I rok Chemia)

Sylabusy
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Zaawansowane techniki eksperymentalne w chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a1947cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi technikami eksperymentalnymi, stosowanymi w chemii środowiska.

C2

Zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w Zakładzie Chemii Środowiska oraz aparaturą znajdującą się
na wyposażeniu Zakładu.

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

absolwent zna i rozumie zagadnienia związane
CHE_K2_W01,
z kierunkami badań prowadzonych w zakresie chemii
CHE_K2_W03,
i monitoringu środowiska i stosowanych w nich technik
CHE_K2_W04
eksperymentalnych

dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

W2

absolwent zna podstawy wybranych technik
eksperymentalnych stosowanych w chemii środowiska
i monitoringu środowiska i możliwości ich
zastosowania do rozwiązania postawionego problemu
badawczego

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

raport, dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

W3

absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu BHP
i zna zagrożenia występujące podczas pracy
w laboratorium chemicznym

CHE_K2_W05

dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_U02

raport, dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_U03

raport, dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_U08

dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_U10

raport, dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_K03

raport, dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K07

dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

CHE_K2_K01

dyskusja podczas
realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy
studentów podczas
ćwiczeń

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ planować badania i wykonywać
podstawowe eksperymenty podczas pracy
w laboratorium; potraﬁ krytycznie ocenić
i przedyskutować wyniki swoich badań

U2

absolwent potraﬁ przedstawić wyniki swoich badań
w formie pisemnego sprawozdania z ćwiczeń,
zawierającego cel badań, opis procedury
eksperymentalnej, analizę wyników, ich interpretację
i dyskusję

U3

absolwent potraﬁ pracować w zespole, pełnić w nim
różne funkcje i jest świadomy odpowiedzialności
za prace realizowane zespołowo

U4

absolwent potraﬁ podjąć dyskusję i formułować opinie
dotyczące aktualnie prowadzonych badań w zakresie
chemii środowiska oraz technik eksperymentalnych
stosowanych do ich realizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw
autorskich

K2

absolwent jest gotów do przestrzegania zasad dobrej
praktyki laboratoryjnej i prowadzenia prac zgodnie
z zasadami BHP oraz w taki sposób, aby
zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego

K3

absolwent jest gotów do samodzielnego wykonywania
pracy, z wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością oraz poczuciem odpowiedzialności
za podejmowane prace eksperymentalne

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

45

przygotowanie do ćwiczeń

25

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Optymalizacja warunków i oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach
środowiskowych metodą chromatograﬁi gazowej

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

2.

Zastosowanie ekstrakcji w punkcie zmętnienia do zatężania i oznaczania metali
ciężkich w próbkach środowiskowych

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

3.

Zastosowanie techniki Langmuira i kąta Brewstera do badania wpływu
zanieczyszczeń na modelowe błony biologiczne

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

4.

Wpływ wybranych jonów metali ciężkich na agregację siarczanu(VI)
dodecylosodowego w kontekście zastosowania surfaktantów w remediacji wód i
gleb

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

5.

Oznaczanie metodą MS mieszaniny pestycydów pozyskanych z materiału
roślinnego

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

6.

Katalityczne usuwanie cząstek sadzy z powietrza jako przyczynek do gospodarki
niskoemisyjnej

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

7.

Spektrofotometryczne badanie inhibicji enzymu na przykładzie ureazy glebowej

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

8.

Synteza i usuwanie z fazy ciekłej środowiskowo toksycznych kompleksów niklu(II)

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

9.

Fotokatalityczne utlenianie fenoli na TiO2 modyﬁkowanym węglem

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

10.

Oznaczanie całkowitej zawartości oraz biodostępności metali ciężkich metodą
płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, dyskusja podczas realizacji ćwiczeń,
obserwacja pracy studentów podczas ćwiczeń

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanych sprawozdań
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Medyczna chemia nieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ab7373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami związanymi z wykorzystaniem związków metali w terapii
i diagnostyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ wskazać najważniejsze parametry, jakie należy
wziąć pod uwagę przy projektowaniu leków i ich
krytycznie ocenić.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
dyskusja ze studentami
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W2

potraﬁ podać przykłady związków nieorganicznych
wykorzystywanych w terapii oraz diagnostyce. Potraﬁ
wyjaśnić mechanizmy działania różnych klas
nieorganicznych leków i środków diagnostycznych.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
dyskusja ze studentami

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

zaliczenie pisemne,
dyskusja ze studentami

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej
na I stopniu studiów do przedstawienia propozycji
ścieżek modyﬁkacji wybranych leków i środków
diagnostycznych w celu optymalizacji ich działania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do przedstawienia społecznych
aspektów praktycznego zastosowania zdobytej
wiedzy.

CHE_K2_K06

dyskusja ze studentami

K2

absolwent jest roumie konieczność podnoszenia
CHE_K2_K04,
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
życie; będąc świadomym własnych ograniczeń i potraﬁ CHE_K2_K06
zdecydować, kiedy zwrócić się do ekspertów.

dyskusja ze studentami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dotyczącym wykorzystania związków
nieorganicznych w proﬁlaktyce, terapii i diagnostyce medycznej. Główne tematy
wykładów to: środki terapeutyczne oparte na kompleksach metali (np. Pt, Ru, Au,
Ag); terapia chelatowa; radiofarmaceutyki w terapii i diagnostyce (99mTc); środki
cieniujące w metodach rentgenowskich (Ba) i metodach obrazowania MRI (Gd);
inhibitory enzymów; mimetyki (insuliny, dysmutazy ponadtlenkowej).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy

285 / 564

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, dyskusja ze studentami Pisemne kolokwium zaliczeniowe z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Spektroskopia oscylacyjna w medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fc81fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

techniki spektroskopii oscylacyjnej. Potraﬁ przedstawić
aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju spektroskopii
CHE_K2_W03
oscylacyjnej w odniesieniu do zagadnień z zakresu
medycyny.

prezentacja, dyskusja

W2

pojęcia z zakresu spektroskopii oscylacyjnej,
w szczególności w zastosowaniu do zagadnień
związanych z medycyną.

CHE_K2_W01

prezentacja, dyskusja

W3

nabytą wiedzę z zakresu spektroskopii oscylacyjnej
pozwalającą na samodzielną pracę.

CHE_K2_W04

prezentacja, dyskusja

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej w celu zdobycia
informacji na temat wykorzystania spektroskopii
oscylacyjnej w zakresie medycyny.

CHE_K2_U01

prezentacja, dyskusja

U2

samodzielnie zaplanować badania z zakresu
medycyny wykorzystujące metody spektroskopii
oscylacyjnej.

CHE_K2_U02

prezentacja

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dziedzin
naukowych.

CHE_K2_U04

prezentacja, dyskusja

U4

w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
bezpieczeństwa pracy unikać zagrożeń związanych
z wykonywaniem pomiarów spektroskopowych.

CHE_K2_U08

prezentacja, dyskusja

U5

w sposób popularno-naukowy przedstawić najnowsze
wyniki odkryć naukowych z dziedziny spektroskopii
oscylacyjnej w medycynie.

CHE_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasady etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03

dyskusja

K2

pracy w interdyscyplinarnej grupie zajmującej się
zagadnieniami z zakresu medycyny oraz spektroskopii
oscylacyjnej.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03

dyskusja

K3

oceny poziomu swojej wiedzy, widzi potrzebę
dokształcania się - podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, widzi kierunki dalszego
samokształcenia.

CHE_K2_K04

dyskusja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących oddziaływania
promieniowania z materią, reguły wyboru. Zapoznanie się z budową aparatury do
pomiarów widm oscylacyjnych (IR, RS i RR). Omówienie wybranych technik
spektroskopowych, w tym obrazowania, metod chiraloptycznych, mikroskopii
konfokalnej. Omówienie technik pomiarowych stosowanych w badaniach
medycznych - ich wady, zalety, ograniczenia. Przykłady ilościowego i
jakościowego oznaczania substancji. Spektroskopowa analiza jakościowa i
ilościowa wybranych związków bioaktywnych występujących w tkankach i
komórkach.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wykład informacyjny, wykład problemowy, metody
programowane-z użyciem komputera
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, dyskusja Udział w wykładzie. Zaliczenie na ocenę prezentacji ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs spektroskopii molekularnej

Sylabusy
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Elementy teorii ciała stałego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569ddf3ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Koncentrując się na elektrycznych i optycznych właściwościach kryształów, kurs ma pokazać studentom jak
wynikają one z periodycznej struktury sieci oraz ze specyﬁcznych charakterystyk tworzących ją atomów, jonów
lub cząsteczek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia teorii ciała stałego (sieć
odwrotna, quasipęd, strefa Brillouina, relacje dyspersji,
masa efektywna, kwazicząstka); zasadnicze cechy
drgań mechanicznych w układach periodycznych;
CHE_K2_W01
charakterystyki oddziaływania kulombowskiego
w metalach i półprzewodnikach; pojęcie ekscytonu
i główne typy ekscytonów oraz ich charakterystyki;
główne konsekwencje oddziaływania elektron-fonon.

egzamin ustny

W2

zastosowanie transformacji Fouriera w kontekście
teorii ciała stałego i twierdzenie Blocha; najprostsze
przybliżenia stosowane do obliczania struktury
pasmowej ciał stałych.

CHE_K2_W02

egzamin ustny

U1

w najprostszych przypadkach zastosować
transformację Fouriera dla uzyskania relacji dyspersji
modelowej kwazicząstki; potraﬁ oszacować masę
efektywną kwazicząstki na podstawie zadanej relacji
dyspersji.

CHE_K2_U02

egzamin ustny

U2

wyjaśnić ekranowanie oddziaływania kulombowskiego
w metalach i półprzewodnikach; różnicę pomiędzy
ekscytonami Wanniera, Frenkla i pośrednimi;
mechanizm oddziaływania elektronów poprzez pole
fononowe.

CHE_K2_U03

egzamin ustny

U3

zdeﬁniować podstawowe pojęcia teorii ciała stałego
i zastosować je w celach interpretacyjnych; odróżnić
fonony akustyczne od optycznych i znaleźć liczbę
gałęzi fononowych dla zadanego kryształu
modelowego.

CHE_K2_U04

egzamin ustny

CHE_K2_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

szczegółowego zapoznania sie z przybliżeniami
metody, której zamierza użyć, i z aktualną wersją jej
dokumentacji w przypadku potrzeby zastosowania
standardowego oprogramowania do obliczeń
dotyczących ciała stałego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

14

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Symetria translacyjna i jej konsekwencje: sieć odwrotna, quasipęd, strefa
Brillouina, twierdzenie Blocha. Dynamika sieci krystalicznej; fonony. Elektron w
krysztale: teoria pasmowa, obraz pseudojednocząstkowy; metale: elektrony
swobodne i prawie swobodne, przybliżenie masy efektywnej; inne kryształy:
przybliżenie ciasnego wiązania, elektrony a dziury. Oddziaływanie elektron-fonon:
rozpraszanie, zwężenie pasm, polarony; transport „pasmowy” i „przeskokowy”.
Oddziaływanie elektron-dziura i podstawy ﬁzyki półprzewodników; ekscytony
Wanniera, Frenkla i pośrednie. Wzbudzenia ekscytonowe w kryształach
molekularnych; rozszczepienie Dawydowa. Oddziaływanie elektron-elektron i
podstawy ﬁzyki metali: ekranowanie, oddziaływanie poprzez fonony, rzut oka na
teorię nadprzewodnictwa (BCS).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs matematyki i chemii teoretycznej (lub równoważny)

Sylabusy
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Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii - seminarium specjalizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a07e54b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

zagadnienia dotyczące ﬁzykochemicznych podstaw
nanotechnologii

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student zna zasady BHP i posiada świadomość
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową.

CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

student wie i rozumie jak planować swą pracę przy
poszanowaniu zasad ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Sylabusy
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student rozumie jak wykorzystać pogłębioną wiedzę
z zakresu ﬁzykochemicznych podstaw nanotechnologii
w samodzielnej pracy badawczej.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji oraz ocenić jakość i rzetelność CHE_K2_U01
pozyskanych informacji.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

potraﬁ przygotować i przedstawić referat prezentujacy
w sposób krytyczny wyniki swoich badań i porównać je
z wynikami prac przedstawianych przez innych
badaczy w dostępnej literaturze naukowej.

CHE_K2_U03

prezentacja

U3

wykorzystać zdobytą wiedzę do zrozumienia wyników
badań interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

potraﬁ przygotować popularną prezentację wyników
zaawansowanych badań naukowych w obszarze
nanotechnologii.

CHE_K2_U05

prezentacja

U5

potraﬁ korzystać z bieżącej literatury naukowej
z zakresu nanotechnologii publikowanej w języku
angielskim w stopniu pozwalajacym na jej rozumienie
i wykorzystanie w pracy naukowej.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U6

potraﬁ samodzielnie zaplanować i zrealizować proces
samokształcenia.

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

student gotów jest do świadomego przestrzega zasad
etyki zawodowej, poszanowania własności
intelektualnej i świadomego odgrywania roli
w środowisku zawodowym i społecznym

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

student gotów jest do podjęcia działania o charakterze
przedsiębioryczym i ocenić szanse ich powodzenia,
jest też gotów do praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

student rozumie i jest gotów do stosowania w swojej
pracy zasad BHP

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

294 / 564

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nanostrukturalne obiekty, ich synteza i właściwości. Metody kontrolowanej
syntezy i samoorganizacja. Filmy Langmuira-Blodgget. Nanostrukturalne
powierzchnie. Układy supramolekularne. Materiały dla potrzeb nanotechnologii;
polimery, półprzewodniki i hybrydy. Biomateriały dla potrzeb medycyny, farmacji i
biologii. Bioinspiracja. Nanoelektronika. Nanobiologia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena łączna uwzględniająca ocenę prezentacji referatów
oraz aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs chemii ﬁzycznej realizowany obligatoryjnie w ramach studiów I-szego stopnia.

Sylabusy
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Toksykologia środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569c9fcd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu : - toksykologii środowiska, ekotoksykologii oraz toksykologii
przemysłowej - wskazania źródeł zanieczyszczeń środowiska - identyﬁkacji ksenobiotyków w elementach
środowiska i potencjalnych zagrożeń jakie z sobą niosą

C2

Zapoznanie studenta z wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na jakość środowiska
i potrzebę kontrolowania tych czynników.

C3

Nabycie umiejętności wyciągania wniosków dotyczących obecności ksenobiotyków i ich wpływem na elementy
środowiska (powierze, wodę, glebę) ze szczególnym uwzględnieniem organizmu człowieka w odniesieniu
do obowiązujących regulacji prawnych.

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

umie wymienić i scharakteryzować naturalne
i antropogeniczne źródła niosące zagrożenia dla
środowiska Zna losy substancji zanieczyszczających
i skażających środowisko - atmosferę, wodę i glebę,
jak również ich obecność i wpływ w organizmie
ludzkim.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie kryteria oceny działania toksycznego
na organizm ludzki substancji chemicznych obecnych
w środowisku . Zna podstawowe źródła, z których
może zaczerpnąć informację dotyczącą norm
prawnych w odniesieniu do norm związanych
z ochroną środowiska człowieka, (regulacjami
dotyczącymi działalności przemysłowej i rolnej)

CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06

egzamin pisemny

U1

na podstawie znanych mu źródeł i elementów
zanieczyszczenia środowiska potraﬁ wymienić,
wyszukać i wykorzystać w celach interpretacyjnych
regulacje prawne dotyczące zanieczyszczeń
środowiska (gleby, wód, powietrza) oraz
ksenobiotyków obecnych w żywym organizmie

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ śledzić zmiany dotyczące norm prawnych
w odniesieniu do zagrożeń dla środowiska

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

K1

samokształcenia w zakresie regulacji prawnych
dotyczących ochrony środowiska człowieka
w odniesieniu do szeroko pojętej toksykologii
środowiskowej i przemysłowej i ekotoksykologi
z własnymi kompetencjami w tym zakresie

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

K2

jest gotowy do poszukiwania informacji i konsultacji
z ekspertami

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zanieczyszczenie i skażenie środowiska. Losy substancji zanieczyszczających i
skażających środowisko – atmosferę, wodę, glebę.
Źródła naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla środowiska. Charakterystyka
wybranych substancji zanieczyszczających i skażających środowisko oraz
toksycznych związków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Elementy
toksykologii przemysłowej i toksykologii żywności. Reakcja organizmu na
substancje toksyczne pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Biomarkery
ekspozycji, efektu, wrażliwości.

W1, U1

2.

Szacowanie ryzyka. Ocena działania toksycznego na organizm ludzki substancji
chemicznych zawartych w środowisku (gazy, metale, lotne i nielotne związki
nieorganiczne i organiczne, pestycydy, ksenobiotyki występujące w naturze).
Metody oceny narażenia na substancje zawarte w powietrzu atmosferycznym.
Najwyższe dopuszczalne stężenia. Ocena narażenia na substancje kancerogenne i
ryzyka zdrowotnego wywołanego działaniem różnych substancji toksycznych.

W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny zawiera pytania (zwykle ok. 30) Są to zadania (a)
opisowe oraz (c) testowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu ekologii i toksykologii ogólnej

Sylabusy
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Magnetyczny rezonans jądrowy: zasady i stosowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a120693.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z ﬁzycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego
z materią w polu magnetycznym oraz technikami NMR stosowanymi w badaniach strukturalnych molekuł.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

poszerzoną wiedzę z zakresu NMR

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

299 / 564

Umiejętności – Student potraﬁ:
w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej z zakresu NMR Student potraﬁ samodzielnie
dobrać techniki pomiarowe do problemu badawczego
Student potraﬁ umiejętnie stosować NMR w badaniach
biomolekuł

U1

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ciągłego poznawania rozwoju technik NMR oraz
konieczności samokształcenia w tej dziedzinie

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zjawiska NMR w opisie wektorowym. Fizyczne podstawy przesunięcia
chemicznego. Jądrowy efekt Overhausera. Eksperymenty echa spinowego.
Procesy relaksacyjne. NMR inny niż proton jąder atomowych (C-13, N-15, P-31).
Badania dynamiki molekularnej przy użyciu NMR. NMR wielowymiarowy.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu od 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy matematyki i ﬁzyki

Sylabusy
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Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia biologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d6b51b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w badaniach z wykorzystaniem najnowszej aparatury
stosowanej w eksperymentach w dziedzinie chemii biologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą o zastosowaniach technik
spektroskopowych w badaniach preparatów
zawierających białka oraz kwasy nukleinowe. Opisuje
metody wykorzystywane w badaniach mechanizmów
reakcji w układach biologicznych oraz krystalizacji
i badaniach struktury krystalicznej białek.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje poszerzoną wiedzą o technikach
laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach
układów biologicznych.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą o sposobach wykorzystywania
interakcyjnej graﬁki molekularnej w wyznaczaniu
i analizie struktur makromolekuł. Wymienia
zastosowania w chemii biologicznej baz informacji
o sekwencjach i strukturach białek.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

wymienia czynniki ryzyka, zabezpieczenia i zasady
pracy z użyciem związków aktywnych biologicznie
oraz promieniowania rentgenowskiego.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

rozpoznaje zakres stosowania ochrony praw
autorskich w przygotowywanych opracowaniach.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ posługiwać się bazami sekwencji, struktur
i literaturowymi w celu wyszukiwania i analizowania
informacji o cząsteczkach zaangażowanych
w procesach biologicznych.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wybrać odpowiednie narzędzie i korzystać
z niego w samodzielnej analizie własności
biologicznych i chemicznych makrocząsteczek.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ przedstawić w postaci raportu laboratoryjnego
wyniki przeprowadzonych eksperymentów,
przeprowadzić ich analizę i uzasadnić wnioski.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ łączyć wiedzę z zakresu chemii, biologii oraz
biochemii w celu zaplanowania i przeprowadzenia
badań cząsteczek w układach biologicznych.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

stosuje terminologię naukową i biochemiczną
w stopniu umożliwiającym korzystanie
ze specjalistycznych programów i baz literaturowych,
strukturalnych i sekwencji.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U6

stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
w prowadzeniu eksperymentów z bardzo małymi
ilościami substancji badanej.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

K1

ma świadomość konieczności ciągłego samodzielnego
dokształcania się związanego z gwałtownym rozwojem
oprogramowania do obsługi baz danych i pojawianiem
się nowych możliwości korzystania z tych baz.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzega zasad ochrony praw autorskich
w opracowywaniu raportów laboratoryjnych.

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie raportu

25

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
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wysokosprawna chromatograﬁa cieczowa, rentgenowska analiza strukturalna,
spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, spektroskopia UV-VIS.
Wykorzystanie komputerowych baz. Protein Data Bank, Cambridge Structural
Data Base, SwissProt.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie kolokwiów wstępnych, oceny z wykonania
ćwiczenia i sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Podstaw chemii biologicznej"

Sylabusy
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Modelowanie molekularne materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.220.5ca7569e61f4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jedną z nowoczesnych metod badań materiałów jest modelowanie struktur i właściwości ﬁzykochemicznych
metodami kwantowo-chemicznymi. W ramach kursu student będzie miał możliwość zapoznania się ze specyﬁką
aparatu chemii kwantowej zastosowanej do obliczeń ciała stałego, powierzchni oraz defektów. Omawiane
przykłady i wykonywane obliczenia dotyczyć będą także zagadnień związanych z interpretacją danych
spektroskopowych (IR, Raman, UV-Vis) oraz reaktywnością materiałów (modelowanie kinetyki reakcji
powierzchniowych w ramach teorii stanu przejściowego).

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

[CHE_K2_W01]: Posiada i stosuje poszerzoną wiedzę
z matematyki i ﬁzyki pozwalającą na posługiwanie się
metodami obliczeniowymi chemii kwantowej

CHE_K2_W01

wyniki badań

W2

[CHE_K2_W02]: Posiada i stosuje zaawansowaną
wiedzą z zakresu metod obliczeniowych stosowanych
w modelowaniu molekularnym materiałów

CHE_K2_W02

wyniki badań

W3

[CHE_K2_W04]: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
metod obliczeniowych chemii pozwalającą
na samodzielną pracę badawczą.

CHE_K2_W04

wyniki badań

U1

[CHE_K2_U01]: Potraﬁ w zaawansowany sposób
korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność
pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

wyniki badań

U2

[CHE_K2_U02]: Samodzielnie planuje i wykorzystuje
obliczenia kwantowo-chemiczne do konfrontacji
z wynikami doświadczalnymi oraz krytycznie ocenia
wyniki obliczeń

CHE_K2_U02

wyniki badań

U3

[CHE_K2_U04]: Absolwent potraﬁ odnieść wyniki
modelowania kwantowo-chemicznego do innych
dyscyplin naukowych

CHE_K2_U04

wyniki badań

U4

[CHE_K2_U06]: Absolwent potraﬁ zna język angielski
w stopniu niezbędnym do posługiwania się
specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie
chemii obliczeniowej

CHE_K2_U06

wyniki badań

CHE_K2_K04

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

[CHE_K2_K04] Absolwent jest gotów do stałego
poszerzania wiedzy w zakresie chemii kwantowej
i chemii obliczeniowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

305 / 564

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z metodologią obliczeń
stosowaną dla układów niemolekularnych, takie jak mechanika molekularna (MM)
i mechanika kwantowa (QM) w szczególności metody DFT. Przybliżenie klasterowe
(metody terminacji modelu), metody hybrydowe (QM/MM), obliczenia periodyczne.
Praktyczne aspekty obliczeń, bazy funkcyjne (orbitalne scentrowane, fale płaskie),
funkcjonał korelacyjno-wymienny. Zagadnienia symetrii sieci, przestrzeń
odwrotna, strefa Brillouina, twierdzenie Blocha, powierzchnia Fermiego, struktura
pasmowa ciała stałego. Modelowanie właściwości ﬁzykochemicznych i
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
parametrów spektroskopowych, wielkości termodynamiczne, funkcje rozdziału. W
U4, K1
szczególności omawiane będą następujące zagadnienia: obliczenia periodyczne i
klasterowe (energia powierzchniowa, tensor naprężenia, morfologia nanoziaren,
periodyczne warunki brzegowe, slab, defekty); obliczenia wielkości
spektroskopowych (obliczenia parametrów widm spektroskopii oscylacyjnej);
obliczenia periodyczne (lokalizacja i energetyka stanów przejściowych,
modelowanie procesów adsorpcji i kinetyki ab-initio, obliczenia pracy wyjścia i
widma gęstości stanów elektronowych (DoS), symulacja obrazów STM
(skaningowej mikroskopii tunelowej)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, dyskusja, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach oraz kolokwium
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Zastosowanie metod i technik analitycznych w badaniach sądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569d09db9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów oraz przekazanie wiedzy z zakresu analityki chemicznej, stosowanej
w badaniach z zakresu chemii sądowej. W trakcie zajęć prezentowane są techniki analityczne takie jak: techniki
mikroskopowe, testy jednorazowe, chromatograﬁa gazowa i cieczowa połączona z różnymi detektorami m.in.
ze spektrometrią mas, elektroforeza kapilarna oraz żelowa, chromatograﬁa cienkowarstwowa, spektrometria
Ramana, spektrometria UV/VIS, spektrometria FTIR, refraktometria, skaningowa mikroskopia elektronowa
z detektorem ﬂuorescencji rentgenowskiej.

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 chemii analitycznej i ﬁzycznej, użytecznye
w identyﬁkacji materiałów tworzących ślad
kryminalistyczny.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

metody obliczeniowe do analizy wyników analizy
śladów kryminalistycznych.

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zasady bezpiecznej pracy w laboratorium analiz
toksykologicznych, kryminalistycznych przestrzegając
odpowiednich przepisów prawa.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

szczegółowo zaplanować badania identyﬁkacyjne
i porównawcze wybranego rodzaju śladu.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

opisać metodę i zinterpretować uzyskane wyniki
badań identyﬁkacyjnych wybranych śladów.

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

wyjaśnić interdyscyplinarność badań materiałów
tworzących ślad kryminalistyczny.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

korzystać z anglojęzycznej literatury fachowej
dotyczącej badań z zakresu chemii sądowej

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i potraﬁ ocenić odpowiedzialność w tym i prawną za uzyskane wyniki i ich ocenę.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Laboratorium. Obejmuje zestaw 12 ćwiczeń poruszających istotne aspekty
analityki chemicznej stosowanej w badaniach z zakresu chemii sądowej. W trakcie
zajęć prezentowane są techniki analityczne takie jak: techniki mikroskopowe,
testy jednorazowe, chromatograﬁa gazowa i cieczowa połączona z rożnymi
detektorami m.in. ze spektrometrią mas, elektroforeza kapilarna i żelowa,
chromatograﬁa cienkowarstwowa, spektrometria Ramana, Spektrometria UV/VIS,
spektrometria FTIR, Refraktometria, Skaningowa mikroskopia elektronowa z
detektorem ﬂuorescencji rentgenowskiej. Tematy zajęć laboratoryjnych to m.in.:
1. Druk 3D - wstęp do projektowania elementów układów pomiarowych 2.
Identyﬁkacja związków psychoaktywnych w materiale roślinnym oraz
biologicznym 3. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w analizie porównawczej
atramentów 4. Badanie materiałów kryjących 5. Analiza śladów substancji
łatwopalnych, środków drażniących oraz materiałów wybuchowych 6. Badania
mikrookruchów szklanych 7. Badania śladów powystrzałowych, włókien 8.
Identyﬁkacja fałszerstw warstw malarskich technikami spektroskopii oscylacyjnej
9. Zastosowanie obrazowania FT-IR w analizie włosów 10. Identyﬁkacja trucizn
organicznych i nieorganicznych w materiale biologicznym 11. Analiza
porównawcza fragmentów materiału genetycznego 12. Kryminalistyczna
identyﬁkacja nieznanych substancji metodami GC/MS i FTIR.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie sprawozdań ze wszystkich 12 ćwiczeń,
zaliczenie na ocenę ocena aktywności (20%) oraz kolokwium zaliczeniowe (test wyboru) po
skończonych zajęciach (90%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs: Analiza instrumentalna i Analiza instrumentalna - laboratorium

Sylabusy
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Monitoring środowiska – zajęcia terenowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a19de6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne, Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska, 0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami monitoringu środowiska: metodologią poboru
próbek środowiskowych w terenie, ich przygotowaniem i ﬁnalną analizą i, poprzez to, nabycie przez Studenta
umiejętności prawidłowej oceny stanu i zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej
problematyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student poprawnie używa pojęć z dotyczących
lokalnych zagrożeń środowiska, bazując na wiedzy
z zakresu zagrożeń globalnych 2. Student zna zasady
poboru, transportu i przechowywania próbek
środowiskowych 3. Student wie jak ocenić stan
środowiska.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

student dysponuje pogłębioną wiedzą na temat
lokalnych zagrożeń środowiska

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

student zna zasady bezpieczeństwa towarzyszące
poszczególnym etapom poboru, transportu i analizy
próbek środowiskowych

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

zaplanować i przeprowadzić badania terenowe
i właściwie przygotować próbkę do analiz
laboratoryjnych oraz potraﬁ dokonać interpretacji
uzyskanych wyników analizy

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

przedstawić wyniki pracy w postaci samodzielnie
przygotowanego raportu

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować samodzielnie, ma świadomość
odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy
eksperymentów i obserwacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka kursu dotyczy praktycznych zagadnień związanych z monitoringiem
środowiska i lokalnymi zagrożeniami środowiska, ich identyﬁkacja i analizą.
Badania środowiskowe prowadzone będą in situ oraz ex situ

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i
pozytywna ocena z przygotowanych sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywne nastawienie do pracy w terenie

Sylabusy
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Chemia żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569abbf8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z wpływem składników żywności na zdrowie konsumenta

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

313 / 564

W1

dysponuje wiedzą w zakresie zagadnień dotyczących
chemicznego składu żywności. Posiada wiedzę
chemiczną konieczną do oceny wartości odżywczych
produktów żywnościowych na podstawie ich składu
chemicznego oraz procesów produkcji i przetwarzania.
Posiada wiedzę o prozdrowotnych dodatkach
wprowadzanych do żywności oraz substancjach
mających negatywny wpływ na zdrowie konsumenta.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ samodzielnie pozyskiwać wiedzę w zakresie
żywności, jej składu i wpływu odżywiania na zdrowie
człowieka.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ powiązać wiedzę z zakresu chemii, biologii
i nauki o zdrowiu z problematyką dotyczącą żywności.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wzbogacania swojej wiedzy w zakresie problemów
związanych z bezpieczeństwem żywności
i racjonalnym odżywianiem.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K2

przedstawiania i wyjaśniania zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka związanych z intensyﬁkacją
produkcji żywności.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Chemia żywności – zakres badań.
Budowa i skład chemiczny żywności: węglowodany, lipidy, białka.

W1, U2

2.

Witaminy i składniki mineralne i ich rola w żywieniu.

W1, U1, K1

3.

Znaczenie wody w strukturze żywności.

W1, U1

4.

Dodatki do żywności: substancje prozdrowotne i szkodliwe. Skażenia żywności.

W1, U1, K1, K2

5.

Rola składników żywności w zdrowym żywieniu.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. ukończony kurs podstawowy z zakresu chemii ogólnej oraz chemii organicznej
2. obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy

315 / 564

Metody luminescencyjne w badaniach biologicznych i materiałowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fd9463.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

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

Sylabusy

metodologię pomiarów oraz budowę aparatury
pomiarowej w zakresie pomiarów widm
ﬂuorescencyjnych, czasów życia ﬂuorescencji,
anizotropii ﬂuorescencji, procesu wygaszania
ﬂuorescencji, procesów rezonansowego przeniesienia
energii (FRET) oraz fotoindukowanego przeniesienia
elektronu (PET), cytometrii przepływowej
i molekularnych sond luminescencyjnych do badań
materiałowych (polimerów, innych materiałów
organicznych, nieorganicznych i hybrydowych
i biologicznych (błony lipidowe, białka, DNA).

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

student zna podstawy teoretyczne oraz budowę
aparatury dla mikroskopii ﬂuorescencyjnej,
mikroskopii konfokalnej oraz mikroskopii całkowitego
wewnętrznego odbicia ﬂuorescencji i posługuje się się
pojęciami: fotobleaching, metody NSOM i FLIM.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

najnowsze zastosowania luminescencyjnych metod
pomiarowych

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

sposoby wykorzystywania metod luminescencyjnych
w badaniach materiałowych i biologicznych.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

zasady bezpiecznego użytkowania omawianej
aparatury pomiarowej w świetle obowiązujących
przepisów BHP.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W6

absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz zarządzania zasobami własności
intelektualnej w odniesieniu do badań
luminescencyjnych w zastosowaniach biologicznych

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej z zakresu metod
luminescencyjnych w celu pozyskania niezbędnych
informacji.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

zaplanować badania eksperymentalne materiałów
organicznych i nieorganicznych oraz pochodzenia
biologicznego z zastosowaniem omówionych metod
luminescencyjnych.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+).

zaliczenie na ocenę

U4

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych, w szczególności do chemii organicznej,
nieorganicznej, chemii polimerów, spektroskopii
i chemii ﬁzycznej.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

określić kierunki dalszego uczenia się i dokształcać się
samodzielnie

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę

K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich
w kontekście wykorzystania literatury fachowej,
dostępnej zarówno w formie drukowanej jak
i elektronicznej oraz materiałów udostępnianych przez
prowadzących wykład

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych,
w szczególności związanych z zastosowaniem
zaawansowanej aparatury i metodologii i potraﬁ
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku
specjalistów jak i niespecjalistów.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

realnie określić zagrożenia wynikające z praktycznego
stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności dla
środowiska.

CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy metod luminescencyjnych. Sondy ﬂuorescencyjne. Fluorescencja i jej
wygaszanie w materiałach biologicznych. Pomiary czasu życia ﬂuorescencji.
Fosforescencja i opóźniona ﬂuorescencja. Anizotropia ﬂuorescencji. Proces
rezonansowego przeniesienia energii Förstera (FRET) i jego zastosowania.
Fotoindukowane przeniesienie elektronu (PET). Analiza ﬂuorescencyjna
materiałów organicznych i nieorganicznych, w tym polimerów. Mikroskopia
ﬂuorescencyjna i konfokalna. Cytometria przepływowa. Mikroskopia całkowitego
wewnętrznego odbicia ﬂuorescencji. Zastosowania ﬂuorescencji w terapii
celowanej i genowej. Metody NSOM i FLIM. Fluorescencyjna spektroskopia
korelacyjna. Spektrometria rentgenoﬂuorescencyjna

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące treści zaprezentowane w
zaliczenie na ocenę ramach wykładu zostanie przeprowadzony w ustalonym terminie sesji
letniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Chemia ﬁzyczna (kurs podstawowy dla II roku) oraz Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej (kurs dla III roku)

Sylabusy
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Modelowanie układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569de7488.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z technikami symulacyjnymi mającymi zastosowanie w opisie wielkich układów
molekularnych. Zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności związanych z modelowaniem
prostych/złożonych układów chemicznych metodami dynamiki molekularnej i interpretacją uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu fakty z zakresu
oddziaływań między- i wewnątrz-cząsteczkowych
(klasyczna funkcja potencjału - pole siłowe) i ich
naturze; z mechaniki klasycznej (techniki
rozwiązywania równań ruchu Newtona dla układów
molekularnych) i termodynamiki statystycznej
(metoda zespołów Gibbsa).

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport

W2

w zaawansowanym stopniu fakty z zakresu
modelowania układów złozonych metodami klasycznej
dynamiki molekularnej; z zakresu technik
symulacyjnych mających zastosowanie do opisu
różnorodnych układów molekularnych oraz
umiejętność jej wykorzystania do samodzielnego opisu
złożonych układów molekularnych

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
raport

U1

w zaawansowany sposób korzystać z baz danych (np.
protein data bank) i dostępnych w Internecie wyników
prac różnych zespołów badawczych oraz ocenić
wiarygodność uzyskanej w ten sposób informacji

CHE_K2_U01

raport, ocenianie ciągłe
(obserwacja
bezpośrednia)

U2

planować i wykonać badania teoretyczne w zakresie
swojej specjalności naukowej

CHE_K2_U02

raport

U3

zwięźle zrelacjonować wyniki własnej pracy badawczej
w postaci pisemnego sprawozdania zawierającego
wszystkie elementy publikacji naukowej (opis
zagadnienia, cel pracy, przyjęta metodologia,
uzyskane wyniki i wnioski)

CHE_K2_U03

raport

U4

ocenić poziom swojej wiedzy i widzi potrzebę ciągłego
jej pogłębiania.

CHE_K2_U09

ocenianie ciągłe
(obserwacja
bezpośrednia)

CHE_K2_K03

ocenianie ciągłe
(obserwacja
bezpośrednia)

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania praw autorskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
125

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka oddziaływań między- i wewnątrz-cząsteczkowych; klasyczna
funkcja potencjału (pole siłowe): oddziaływania wiążące i oddziaływania
niewiążące, wyznaczanie parametrów pola siłowego; mechanika molekularna:
minimalizacja energii, dynamika molekularna: równania ruchu, kontrola
parametrów makroskopowych, symulacje z wykorzystaniem podstawowych
zespołów statystycznych, symulacje z uwzględnieniem rozpuszczalnika,
periodyczne warunki brzegowe, wielkości zależne od czasu

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

zaliczenie testu

laboratoria

raport, ocenianie ciągłe (obserwacja bezpośrednia)

wykonanie ćwiczeń i przedstawienie
sprawozdań

Sylabusy
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Fizykochemia nanostrukturalnych warstw powierzchniowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a085e7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów do zagadnień ﬁzykochemii nanostrukturalnych ﬁlmów
powierzchniowych. Wykład obejmuje problematykę nierozpuszczalnych monowarstw Langmuira, ﬁlmów
Langmuira-Blodgett i monowarstw samoorganizujących się. Zawiera termodynamiczny i molekularny opis
układów jak również doświadczalne techniki ich tworzenia i badania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu ﬁzykochemii
nierozpuszczalnych warstw powierzchniowych oraz
orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju
specjalizacji.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe zagadnienia z zakresu chemii ﬁzycznej.

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

metodologię badania układów powierzchniowych
pozwalającą na samodzielne badania monowarstw
i układów wielowarstwowych złożonych z materiałów
organicznych i polimerowych.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

zagadnienia z zakresu BHP i aspekty prawne
pozwalające odpowiedzialnie stosować nabytą wiedzę
z zakresu nanostrukturalnych warstw
powierzchniowych.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

uwarunkowania prawne i etyczne związane
z odpowiedzialnością naukową i dydaktyczną.

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W6

podstawowe zasady prawa dotyczące ochrony
własności intelektualnej.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W7

technologiczne i praktyczne zastosowania
monowarstw Langmuira i Langmuira-Blodgett.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z baz danych czaspism naukowych
i rzetelnie ocenić uzyskane informacje.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student potraﬁ zaplanować badania eksperymentalne
z wykorzystaniem technik Langmuira i LangmuiraBlodgett.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

odnieść zdobytą wiedzę specjalistyczną
do podstawowych zagadnień z zakresu chemii
ﬁzycznej.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

w sposób popularny przedstawić wyniki odkryć
naukowych w dziedzinie zorganizowanych warstw
powierzchniowych.

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U5

operować terminologią angielską w dziedzinie badania
zorganizowanych warstw powierzchniowych.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U6

określić kierunki dalszego uczenia się i jest świadom
konieczności ciągłego podnoszenia własnych
kwaliﬁkacji.

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasad etyki zawodowej i prawa
autorskiego.

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

pracy samodzielnej i jest świadom odpowiedzialności
za podejmowane badania.

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

oceny poziomu swojej wiedzy i ciągłego jej
pogłębiania.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

opiniowania kwestii zawodowych i argumentowania
na ich rzecz w środowisku specjalistów
i niespecjalistów.

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K5

przedstawiania i wyjaśniania efektów społecznych
i etycznych praktycznego zastosowania zdobytej
wiedzy.

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Termodynamiczny i molekularny opis powierzchni. Kąt zwilżania i metody pomiaru
kąta zwilżania. Zjawiska kapilarne. Równania Laplace'a i Younga. Kohezja, adhezja
i zjawisko zwilżania jednej cieczy przez drugą. Formowanie się i stabilność
nierozpuszczalnych monowarstw; ciśnienie powierzchniowe. Mikrostrukturalne
fazy nierozpuszczalnych monowarstw: ﬁlmy gazowe, ciekłe i skondensowane.
Reguła faz dla układów dwuwymiarowych. Własności mieszanych monowarstw
Langmuira; mieszaniny idealne. Swobodna entalpia mieszania. Doświadczalne
metody badania nierozpuszczalnych monowarstw. Waga Langmuira.
Zastosowania monowarstw Langmuira. Adsorpcja nanoﬁlmów na stałych
powierzchniach - technika Langmuira-Blodgett. Układy samoorganizujące się.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4,
K5

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - uzyskanie oceny pozytywnej
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Analiza farmaceutyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569ca5fbd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0916Farmacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

cH2_W01: Student zna i rozumie cele i zadania analizy
farmaceutycznej

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne
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W2

W3

cH2_W04 Student zna i rozumie wyniki badań
dotyczących składu i czystości leków

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne

cH2_W06: Student zna i rozumie akty prawne
dotyczących badań kontrolnych leków.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne

cH2_U04:S tudent potraﬁ korzystać z wiedzy z chemii
analitycznej i farmaceutycznej ocenić tożsamość
i czystość leków.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

zaliczenie pisemne

cH2_U04: tudent potraﬁ przeprowadzić podstawowe
badania różnych postaci leków.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09

zaliczenie pisemne

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cH2_K01; Student jest gotów do oceny znaczenie
kontroli jakości leków i ich postaci farmaceutycznych
w aspekcie ich bezpieczeństwa dla pacjenta. CH2_K04:
Student jest gotów do korzystać z literatury naukowej
w celu poszerzania swojej wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

5

przeprowadzenie badań literaturowych

4

Sylabusy
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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.

Wykład obejmuje informacje na temat badania czystości leków, uwalniania z
postaci farmaceutycznych, stabilności i zawartości substancji aktywnej. Badanie
analityczne ekstraktów leczniczych. Walidacja metod w analizie farmaceutycznej.
Charakterystyka metod analitycznych stosowanych w analizie leków. Metody
spektroskopowe w analizie farmaceutycznej (UV-vis, IR, NIRA). Metody
chromatograﬁczne w analizie farmaceutycznej (GC, HPLC), Metody ekstrakcji w
analizie farmaceutycznej Przykłady badania czystości i analizy ilościowej
wybranych leków. Metody badania postaci leków (tabletek, kapsułek, płynów
leczniczych maści, czopków)., Badani kontrolne w analizie farmaceutycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru (ocena pozytywna od 60% poprawnych
odpowiedzi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy chemii analitycznej

Sylabusy
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Chemia związków heterocyklicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a128e39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje wiedzą w zakresie nomenklatury, chemii,
właściwości, zastosowania i występowania związków
heterocyklicznych.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W2

określić znaczenie związków heterocyklicznych dla
zrozumienia procesów biochemicznych

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

potraﬁ zaproponować powiązania struktury związków
heterocyklicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.
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U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ określić poziomu swojej wiedzy i umiejętności.
Wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady nomenklatury Hantzscha-Widmana dla monocyklicznych i
skondenensowanych układów heterocyklicznych.

W1

2.

Aromatyczność, zasadowość i kwasowość monocyklicznych i skondensowanych
układów heterocyklicznych.

W1, U1

3.

Reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych monocyklicznych i skondensowanych
układów aromatycznych zawierających jeden lub dwa heteroatomy w układzie.

W1, U1

4.

Metody syntezy monocyklicznych i skondensowanych układów heterocyklicznych.

W1, U1

5.

Przykłady naturalnie występujących układów zawierających atom azotu, tlenu,
siarki i fosforu.

W1, W2, U1

6.

Przykłady zastosowań monocyklicznych i skondensowanych układów
heterocyklicznych w przemyśle farmaceutycznym oraz inżynierii materiałowej.

W2, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Chemia Organiczna WCh-CL-O106-12

Sylabusy
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Chemia leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.220.5ca7569d7220a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
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

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych w tym również związków
biologicznie czynnych i biocząsteczek

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

Sylabusy
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W3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U2

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wiadomości ogólne o działaniu i właściwościach leków- mechanizmy działania
leków, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania receptorowego,
antymetabolizmu i inhibicji enzymatycznej, nazewnictwo leków, budowa
chemiczna a aktywność farmakologiczna, losy leków w ustroju (schemat LADME),
metabolizm leków, trwałość.
Przegląd leków uwzględnia podstawowe grupy wg. podziału farmakologicznoterapeutycznego.
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy- leki stosowane do uśmierzania bólu
z grupy narkotycznych i nienarkotycznych analgetyków, niektóre leki
psychotropowe z grupy neuroleptyków, leków anksjolitycznych,
przeciwdepresyjnych i psychostymulujących, leki stosowane w chorobach
neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona).
Leki działające na obwodowy układ nerwowy- o działaniu adrenomimetycznym i
adrenolitycznym, pobudzającym i porażającym układ parasympatyczny,
stosowane do znieczulenia miejscowego. Histamina i leki przeciwhistaminowe z
uwzględnieniem roli histaminy jako autakoidu.
Leki stosowanie w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego- w nadciśnieniu
tętniczym krwi, działające kardiotonicznie w zastoinowej niewydolności serca,
stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
Problemy proﬁlaktyki i chemioterapii przeciwinfekcyjnej- na przykładzie leków i
środków dezynfekujących i antyseptycznych, preparatów z grupy
ﬂuorochinolonów, sulfonamidów, wybranych grup leków syntetycznych i
antybiotyków; ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków -laktamowych,
aminoglikozydów, tetracyklin, makrolidów niepolienowych i polienowych,
rifamycyn, pochodnych linkomycyny i polipeptydów

1.

W1, W2, W3, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Do egzaminu z chemii leków może przystąpić student, który uczestniczył
w zajęciach z przedmiotu Egzamin pisemny na koniec kursu odpowiedź na
6 – 10 pytań opisowych z zakresu wykładanego materiału Pytania
oceniane w skali 2-5 pkt Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
minimum 3,0 pkt Czas trwania 1- 1,5 godziny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej, podstawowych właściwości poszczególnych grup związków
organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów heterocyklicznych, znajomość podstaw z zakresu ﬁzjologii człowieka

Sylabusy
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Od śladu do opinii - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.220.5ca7569d10271.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów i przekazanie wiedzy ze sposobów ujawniania i zabezpieczania śladów
kryminalistycznych na miejscu zdarzenia oraz sposobu ich opisania w protokole policyjnym. Ponadto zapoznają
się również z wymogami dotyczącymi sporządzania opinii biegłego sądowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy i możliwości analityczne szerokiego
spektrum nieniszczących i mikroniszczących metod
instrumentalnych wykorzystywanych w analizie
kryminalistycznej 2. Student posiada zaawansowane
wiadomości dotyczące technik przygotowania i analizy
materiału kryminalistycznego 3. Student zna
możliwości analityczne metod separacyjnych jak
również technik atomowych wykorzystywanych
w analizie próbek kryminalistycznych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

metody obliczeniowe w walidacji metod analitycznych
i w planowaniu doświadczeń.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać metody analityczne do rozwiązania
konkretnego zadania analitycznego z uwzględnieniem
ich możliwości i ograniczeń.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

wykorzystać wyniki badań analitycznych
do sporządzenia opinii biegłego sądowego.

CHE_K2_U03

egzamin pisemny

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i ma świadomość odpowiedzialności
za realizowane zadania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

W ramach wykładu studenci zapoznają się ze sposobami zabezpieczania śladów
kryminalistycznych (t.j włókna, lakiery, szkła, substancje chemiczne – biały
proszek, tabletka, susz oraz alkohol i inne) na miejscu zdarzenia oraz sposobu ich
opisania w protokole policyjnym. Zapoznają się również z metodami analitycznymi
(GC-MS, HPLC-MS, FTIR i inne) wykorzystywanymi do analiz ujawnionych śladów
kryminalistycznych oraz zaznajomią się z formalnymi i praktycznymi wymogami
dotyczącymi sporządzania opinii biegłego sądowego.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (opinia eksperta sądowego) - min. 60% całkowitej
punktacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z Analizy instrumentalnej, Analiza instrumentalna - laboratoria, Chemia organiczna

Sylabusy
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Technologia i inżynieria chemiczna w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a1a869a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne zapoznanie studentów z elementami inżynierii i technologii chemicznej stosowanych dla potrzeb
ochrony środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością
regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska,
recyklingiem odpadów, racjonalnym wykorzystaniem
energii i surowców

CHE_K2_W05

raport, zaliczenie

W2

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej; potraﬁ
korzystać z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_W07

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność planowania i wykonywania badań
eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz
krytycznej oceny wyników tych badań

CHE_K2_U02

raport, zaliczenie

U2

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanego raportu zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań

CHE_K2_U03

raport, zaliczenie

U3

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę z zakresu chemii
do pokrewnych obszarów nauki i techniki tj. ochrona
środowiska, recykling odpadów oraz gospodarowanie
zasobami energetycznymi i surowcami

CHE_K2_U04

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich

CHE_K2_K01

raport, zaliczenie

K2

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej;
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka

CHE_K2_K02

raport, zaliczenie

K3

potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole mając
świadomość odpowiedzialności za podejmowane
inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.

CHE_K2_K02

raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Usuwanie NOx w gazów spalinowych metoda DeNOx;

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

2.

Oczyszczanie wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych ze ścieków metodami
adsorpcyjnymi;

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

3.

Produkcja biopaliw;

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

4.

Produkcja biokomponentów biopaliwa na bazie bioetanolu;

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

5.

Ocena wartości energetycznej biomasy;

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

6.

Recykling tworzyw sztucznych;

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

7.

Magazynowanie energii elektrycznej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium wstępnego oraz oceny
raportów studenckich

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

339 / 564

Chemia w warunkach ekstremalnych i niestandardowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ac0e14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z niekonwencjonalnymi warunkami prowadzenia reakcji chemicznych,
takich jak wysokie ciśnienia, wysokie i niskie temperatury, plazma, ultradźwięki, ciecze jonowe, ciecze
nadkrytyczne, mikrofale, naświetlanie światłem widzialnym i ultraﬁoletowym. Wymienione techniki zostaną
przedstawione w aspekcie prowadzenia niestandardowych syntez, jak również w kontekście ich wykorzystania
do badania mechanizmów reakcji chemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Zna różnice przebiegu (mechanizmów) reakcji
prowadzonych w warunkach klasycznych
i ekstremalnych. 2. Zna zalety i wady stosowania
różnych niekonwencjonalnych technik prowadzenia
reakcji chemicznych. 3. Wie, jak temperatura,
ciśnienie, promieniowanie elektromagnetyczne,
plazma, mikrofale, ultradźwięki, środowisko reakcji
(ciecze jonowe, ciecze nadkrytyczne, ciecze
kriogeniczne) wpływają na kinetykę i przebieg reakcji
chemicznych. 4. Dysponuje podstawową wiedzą
na temat promieniowania elektromagnetycznego,
plazmy, mikrofal, ultradźwięków, cieczy jonowych,
cieczy nadkrytycznych, cieczy kriogenicznych. 5. Wie,
w jaki sposób przeprowadza się reakcje w warunkach
niestandardowych i ekstremalnych.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Potraﬁ odnaleźć i korzystać z literatury dotyczącej
procesów chemicznych w warunkach ekstremalnych
i niestandardowych. 2. Potraﬁ krytycznie odnieść się
do opisywanych w literaturze zalet wynikających
z zastosowania warunków niestandardowych. 3.
Potraﬁ przedstawić i omówić wyniki badań opisanych
w literaturze lub badań własnych dotyczących
prowadzenia procesów chemicznych w warunkach
niestandardowych. 4. Umie rozpoznać specyﬁkę
prowadzenia reakcji w warunkach niestandardowych.
5. Potraﬁ określić przydatność wykorzystania
warunków niestandardowych w prowadzeniu syntez.
6. Potraﬁ określić przydatność wykorzystania
warunków niestandardowych w badaniach
mechanizmów reakcji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Potraﬁ wskazać korzyści dla ochrony środowiska
wynikające ze stosowania niekonwencjonalnych
sposobów prowadzenia procesów chemicznych (tzw.
"zielona chemia"), np. przy wykorzystaniu cieczy
nadkrytycznych czy cieczy jonowych. 2. Potraﬁ
uzasadnić wpływ dobrej znajomości i zrozumienia
zagadnień, które porusza kurs, na podnoszenie swoich
kompetencji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy

341 / 564

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach wykładu omówione zostaną procesy ﬁzykochemiczne i chemiczne
zachodzące w warunkach ekstremalnych i niestandardowych. W szczególności
omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Wysokie ciśnienia i temperatury – wpływ wysokich ciśnień i temperatur na
przebieg procesów ﬁzykochemicznych, wykorzystanie w syntezie i w badaniu
mechanizmów reakcji.
2. Ciecze nadkrytyczne – właściwości cieczy nadkrytycznych, przebieg procesów
ﬁzykochemicznych w roztworach nadkrytycznych, zastosowanie cieczy
nadkrytycznych.

1.

W1, U1, K1

3. Procesy ﬁzykochemiczne w innych niekonwencjonalnych warunkach – ciecze
jonowe, ultradźwięki, mikrofale, plazma, fotochemia.
4. Kriogenika – właściwości cieczy kriogenicznych i metody skraplania gazów,
procesy ﬁzykochemiczne zachodzące w niskich temperaturach, zastosowania
kriogeniki.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Przedstawienie referatu związanego z tematyką kursu; dyskusja związana
z prezentacją.

ćwiczenia

Przedstawienie referatu związanego z tematyką kursu; dyskusja związana
zaliczenie na ocenę z prezentacją, ocena aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych w
trakcie ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia ﬁzyczna

Sylabusy
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Spektroskopia wiązania wodorowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fe155a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie obecnego stanu wiedzy w zakresie spektroskopii i teorii układów z wiązaniami wodorowymi.
Zapoznanie studentów z współczesnymi postępami w teoretycznej interpretacji widm oscylacyjnych lodów
i wodnych roztworów jonowych. Zapoznanie studentów z problemami tunelowania protonu w układach
z wiązaniami wodorowymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

343 / 564

W1

zaawansowane zagadnienia z matematyki i ﬁzyki
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla chemii ﬁzycznej

CHE_K2_W01

esej

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych właściwych do opisu wiązań
wodorowych

CHE_K2_W02

esej

W3

zaawansowane zagadnienia w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W03

esej

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii ﬁzycznej
pozwalające na samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W04

esej

W5

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

CHE_K2_W05

esej

W6

zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną

CHE_K2_W06

esej

W7

stuent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz zarządzania zasobami własności
intelektualnej

CHE_K2_W07

esej

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

esej

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretycznych i/lub eksperymentalnye w ramach
swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań

CHE_K2_U02

esej

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu)
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań

CHE_K2_U03

esej

U4

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych. Potraﬁ w sposób popularny
przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych
w ramach swojej i pokrewnych specjalnościach

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

esej

U5

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

esej

U6

potraﬁ: określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia; mając
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09
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U7

: pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową; formułować opinie dotyczące kwestii
zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CHE_K2_U08,
CHE_K2_U10

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

: wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

CHE_K2_K01

esej

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy

CHE_K2_K02

esej

K3

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

esej

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

esej

K5

: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
podejmowania z własnej inicjatywy działań
uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia;
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

esej

K6

realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K2_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

345 / 564

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótki rys historyczny. Występowanie i znaczenie wiązań wodorowych. Deﬁnicja
wiązania wodorowego, kryteria geometryczne i energetyczne. Wiązania wodorowe
wewnątrz i międzycząsteczkowe. Właściwości układów z wiązaniami wodorowymi.
Widma w podczerwieni wiązań wodorowych. Teorie widm podczerwonych
pojedynczych wiązań wodorowych i układów oddziałujących wiązań wodorowych.
Rezonans Fermiego i jego występowanie w widmach silnych wiązań wodorowych.
Potencjały modelowe dla wiązań wodorowych i ich wykorzystanie do wyjaśnienia
korelacji spektralnych i strukturalnych w układach z wiązaniami wodorowymi.
Potencjały wewnątrz- i międzycząsteczkowe dla wody. Widma wiązań wodorowych
w lodach i wodnych roztworach jonowych. Teoretyczna symulacja widm lodów i
roztworów wodnych z wykorzystaniem metody dynamiki molekularnej.
Tunelowanie protonu w układach z wiązaniami wodorowymi. Teorie
wielowymiarowego tunelowania protonu.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest napisanie, na podstawie studiów
literaturowych, ocenionego pozytywnie eseju na zadany temat związany z
wykładanym materiałem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów z chemii ﬁzycznej I i chemii ﬁzycznej II

Sylabusy

346 / 564

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia nowych materiałów
molekularnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia nowych materiałów molekularnych

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMatMolS.220.5ca7569def90f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje poszerzoną wiedzą z ﬁzyki w zakresie
własności magnetycznych i optycznych materiałów.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie chemii
i ﬁzyki ciała stałego. Określa główne kierunki badań
w chemii nowych materiałów. Prezentuje główne
osiągnięcia i stan wiedzy w zakresie metod
badawczych krystalograﬁ, inżynierii krystalicznej
i własności magnetycznych materiałów.

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

347 / 564

W3

dysponuje pogłębioną wiedzą pozwalającą
na samodzielną pracę badawczą w zakresie syntezy
(inżynieria krystaliczna i materiałowa) i badania
własności ﬁzycznych (optycznych, magnetycznych
itp.) nowych materiałów molekularnych.Dysponuje
pogłębioną wiedzą pozwalającą na samodzielną pracę
badawczą w zakresie syntezy (inżynieria krystaliczna
i materiałowa) i badania własności ﬁzycznych
(optycznych, magnetycznych itp.) nowych materiałów
molekularnych.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

zna zagrożenia wynikające z używania nowoczesnej
aparatuty RTG.

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ocenić wartość i precyzję danych
prezentowanych w literaturze przedmiotu, bazach
danych: PDF, ICSD, CSD.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ samodzielnie zaplanować badania
i interpretować wyniki z zakresu krystalochemii,
dyfrakcji proszkowej, magnetyzmu molekularnego,
relacji struktura - własności optyczne.

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

stosuje wyniki badań do zagadnień chemii i ﬁzyki ciała
stałego, katalizy, a nawet farmacji czy biomateriałów.

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

stosuje angielską terminologię w zakresie
krystalochemii, magnetochemii, inżynierii
krystalicznej.

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

przestrzega wymogów pracy laboratoryjnej i reguł
BHP. Przestrzega reguł postępowania z odpadami
i minimalizuje ich ilość.

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

opracowuje sprawozdanie laboratoryjne
z poszanowaniem zasad ochrony praw autorskich.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ pracować w grupie kilkuosobowej,
odpowiedzialnie podejmuje decyzje. Potraﬁ
merytorycznie przedyskutować otrzymane wyniki.

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

- Optymalizowania procesu pomiarowego w celu
ograniczenia czasu działania aparatów, zużycia
mediów i odczynników. Zarządza czasem zajęć w celu
wykonania eksperymentów, niezbędnej analizy
i przygotowania apratury do nastepnych badań. Jest
przygotowany do oceniania skutków swojego działania
mając na uwadze zagrożenie radiologiczne, i inne
ﬁzykochemiczne, oraz gospodarkę zużytymi
preparatami do badań.

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

75

przygotowanie raportu

15

Sylabusy

348 / 564

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Chemia nowych materiałów, dyfrakcja proszkowa. - Synteza wybranych nowych
materiałów (np. nadprzewodników HTSC, warstwowych nieorganicznoorganicznych materiałów hybrydowych, włókien nieorganicznych, materiałów
porowatych, makroporowatych hydroksyapatytów). - Badania nisko- i wysoko
temperaturowych przejść fazowych, reakcji chemicznych w ciałach stałych.
Ilościowa analiza fazowa przy użyciu metody Rietvelda, wyznaczanie wielkości
krystalitów. - Rozwiązywanie struktur wybranych materiałów i ich udokładnianie
metodą Rietvelda. - Wyznaczanie wybranych własności próbek krystalicznych
(powierzchnia właściwa, gęstość, wybrane własności optyczne, przewodnictwo
cieplne i elektryczne) Inżynieria faz krystalicznych - Zaprojektowanie struktury
krystalicznej o zadanych właściwościach (np. o liniowych lub nieliniowych
własnościach optycznych) w oparciu o odpowiednio dobrane jednostki budulcowe
- Opracowanie preparatyki i metody krystalizacji - Wykonanie eksperymentu
dyfrakcyjnego - Określenie struktury krystalicznej - Walidacja potencjalnych
właściwości zaprojektowanego i otrzymanego materiału Magnetyczne materiały
molekularne - Synteza wybranych związków kompleksowych jonów metali bloku d
ze sprzężeniem magnetycznym. - Analiza geometrii wielościanów
koordynacyjnych i liczby centrów metalicznych w wielordzeniowych związkach
koordynacyjnych z zastosowaniem metod komputerowych. - Moment
magnetyczny: od kompleksu jednordzeniowego do wielordzeniowych związków
kompleksowych - wprowadzenie. - Pomiar momentu magnetycznego przy
zastosowaniu magnetometru typu SQUID: magnetyzacja M w funkcji temperatury
T oraz w funkcji natężenia pola magnetycznego H - Analiza charakterystyk
magnetycznych z zastosowaniem elementarnych modeli opisu wymiennych
oddziaływań magnetycznych. - Rozróżnienie połączeń z lokalnym sprzężeniem
wymiennym oraz z dalekozasięgowym uporządkowaniem magnetycznym poniżej
temperatury krytycznej. - Korelacje magneto-strukturalne. - Analiza chiralności
związków kompleksowych z zastosowanie metod komputerowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Stała ocena postępów (wyniki doświadczeń i experymentów, pisemne
sprawozdania z postępów pracy laboratoryjnej)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowy kurs krystalograﬁi (Chemia 1-stopnia, 2 rok) Analiza strukturalna i krystalochemia (Chemia 2-stopnia, 1 rok)

Sylabusy
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Metody statystyczne w opracowaniu wyników eksperymentu chemicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.220.5ca756a08e603.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z: pojęciem zmiennej losowej; wybranymi rozkładami zmiennych losowych dyskretnych
i ciągłych; szacowaniem parametrów rozkładów zmiennych losowych; estymacją punktową; szacowaniem
wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia standardowego z próby; estymacją przedziałową; metodami
weryﬁkacji hipotez statystycznych; analizą wariancji; korelacją i regresją; metodami planowania eksperymentu
chemicznego

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

zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi w statystyce

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych i ich wykorzystaniu w metodach
statystycznych

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt

W3

zaawansowane zagadnienia w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu danej
specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę
badawczą i weryﬁkację uzyskanych wyników
z użyciem metod statystycznych

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

W5

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

CHE_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

W6

zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną. Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania
zasobami własności intelektualnej

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
projekt

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach
swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań. Potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych
w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy
(referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle
innych podobnych badań

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03

egzamin pisemny,
projekt

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych. Potraﬁ w sposób popularny
przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych
w ramach swojej i pokrewnych specjalnościach

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

egzamin pisemny,
projekt

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia. Mając
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09
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pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową. Potraﬁ formułować opinie dotyczące
kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz
zarówno w środowisku specjalistów jak
i niespecjalistów

CHE_K2_U08,
CHE_K2_U10

egzamin pisemny,
projekt

K1

wykonywania obowiązków zawodowych
charakteryzujących się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością. Jest gotów
do wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02

egzamin pisemny,
projekt

K2

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

egzamin pisemny,
projekt

K3

: stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów; praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

K4

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
podejmowania z własnej inicjatywy działań
uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

K5

realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K2_K07

egzamin pisemny,
projekt

U6

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie raportu

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przygotowanie do egzaminu

4

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
25

ECTS
1.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmienne losowe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych dyskretnych: rozkład
dwupunktowy, rozkład dwumianowy, rozkład Pascala, rozkład Poissona. Wybrane
rozkłady zmiennych losowych ciągłych: rozkład jednostajny, rozkład normalny,
rozkład normalny ucięty, rozkład wykładniczy. Szacowanie parametrów rozkładów
zmiennych losowych. Estymacja punktowa. Szacowanie wartości oczekiwanej:
średnia arytmetyczna próby, statystyki pozycyjne. Szacowanie wariancji i
odchylenia standardowego z próby. Estymacja przedziałowa: ogólne zasady
wyznaczania przedziałów ufności, przedział ufności dla wartości oczekiwanej,
przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego, przedział ufności dla
mediany. Weryﬁkacja hipotez statystycznych. Weryﬁkacja istotności różnic
między wartością oczekiwaną zmiennej losowej, a ustaloną wartością. Weryﬁkacja
istotności różnicy między wartościami oczekiwanymi dwóch zmiennych losowych.
Weryﬁkacja istotności różnicy między wariancją zmiennej losowej a ustaloną
wartością. Analiza wariancji. Korelacja i regresja. Korelacja: model i jego
weryﬁkacja, miary zależności, ocena współczynnika korelacji, badanie istotności
korelacji. Regresja: zmienna, funkcja, regresja. Metoda najmniejszych kwadratów,
minimum funkcji wielu zmiennych. Modele regresji liniowej według metody
najmniejszych kwadratów: określenie błędu aproksymacji, regresja y względem x,
regresja x względem y, regresja ważona, regresja ortogonalna. Reszta i jej
rozkład. Badanie istotności współczynnika regresji i wyrazu wolnego. Wyznaczanie
przedziałów ufności w analizie regresji. Przedział tolerancji wartości odbiegającej
od linii regresji. Metody planowania eksperymentu chemicznego: całkowity
eksperyment czynnikowy, eksperymenty ułamkowe;optymalizacja metodą
największego spadku na powierzchni odpowiedzi; plany kompozycyjne BoxaWilsona; plany ortogonalne drugiego rzędu; plany ortogonalne drugiego rzędu;
plany rotatabilne drugiego rzędu Boxa-Huntera; plany złożone - eksperyment
czynnikowy połączony z kwadratem łacińskim; metoda sekwencyjnego
planowania simpleksowego; ortogonalne plany nasycone Placketta-Burmana;
doświadczenia eliminujące - metoda bilansu losowego. Planowanie doświadczeń w
celu wyznaczenia stałych rownań kinetyki formalnej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest: napisanie egzaminu
egzamin pisemny, projekt składającego się z trzech pytań otwartych i przygotowanie projektu
analizy statystycznej ogólnie dostępnych danych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z matematyki, ﬁzyki

Sylabusy
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Katalityczne ograniczanie zanieczyszczeń wody i powietrza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.220.5ca7569cac35a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
z zakresu katalizy homogenicznej i heterogenicznej
w odniesieniu do ograniczania zanieczyszczeń wody
i powietrza;

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

student/ka potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
w obszarze katalizy i analityki środowiskowej, ochrony
środowiska oraz technologii chemicznej chemicznej;
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student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i potrzebę kształcenia ustawicznego;

U2

CHE_K2_U09

egzamin pisemny

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student/ka jest gotów/gotowa formułować opinie
dotyczące wykładanych zagadnień;

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

lementy katalizy homo- i heterogenicznej. Deﬁnicja katalizatora oraz parametry
go charakteryzujące. Etapy reakcji katalizowanej z uwzględnieniem ograniczeń
dyfuzyjnych. Pojęcie centrum aktywnego. Przegląd i podział najważniejszych
typów zanieczyszczeń wody i powietrza. Normy emisji zanieczyszczeń. Metody
oznaczania zawartości poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Korelacja
pomiędzy występowaniem zanieczyszczeń pierwotnych oraz wtórnych. 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, ﬂuorki,
chlorowcopochodne związków organicznych i pestycydy.

W1, U1, U2, 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
zaliczone obowiązkowe kursy: podstaw chemii, chemii ﬁzycznej, chemii nieorganicznej oraz chemii organicznej

Sylabusy
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Reakcje perycykliczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nowoczesna synteza i ﬁzykochemia organiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENSFOS.220.5ca756a13143e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien: 1.
Opisywać różne reakcje pericykliczne, 2.Przewidywać
stereochemię reakcji pericylicznych, 3. Umieć
zaplanować syntezę wieloetapową z wykorzystaniem
reakcji pericyklicznych, 4. Umieć zastosować reakcje
cykloaddycji w chemii bioortogonalnej.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

korzystać z zaawansowanych podręczników w języku
polskim dotyczących reakcji pericyklicznych oraz
korzystać w podstawowym zakresie z literatury
w języku angielskim na ten temat.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien: 1.
Oceniać krytycznie przydatność różnorodnych reakcji
pericyklicznych do syntezy związków organicznych, 2.
Określać regio- i stereoselektywność reakcji
pericyklicznych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cH2_K02: Po pomyślnym ukończeniu kursu student
powinien potraﬁć adaptować znane rozwiązania
do nowych problemów.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny

K2

po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien
prezentować uzyskane wyniki w trakcie dyskusji.

CHE_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Omówienie podstaw reakcji elektrocyklicznych, przegrupowań sigmatropowych i
reakcji cykloaddycji. Omówienie dla każdego typu reakcji reguł WoodwardaHoﬀmanna czyli reguł przewidywania stereochemii danej reakcji pericyklicznej

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Omówienie na przykładzie reakcji Dielsa-Aldera 1-oksa-1,3-butadienów i alkenów
różnych zagadnień związanych z katalizą, syntezą asymetryczną, reakcją
wewnątrzcząsteczkową itd.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Omówienie 1,3-dipolarnej cykloaddycji [2 + 3], cykloaddycji [3 + 4] i innych typów
W1, U1, U2, K1, K2
reakcji cykloaddycji

4.

Prowadzenie reakcji pericyklicznych w wodzie w warunkach tzw. „in water” i „on
water”

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Zastosowanie reakcji pericyklicznych w chemii bioortogonalnej do tzw.
biokoniugacji

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Zastosowanie asymetrycznej reakcji hetero-Dielsa-Aldera jako kluczowy etap
syntezy związków biologicznie aktywnych

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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7.

Rozwiązywanie przykładowych zadań do wykładu reakcje pericykliczne

W1, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach i zdany egzamin pisemny, którego termin i zakres
materiału jest podawany na pierwszym lub drugim wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs podstawowy chemii organicznej

Sylabusy
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Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia i monitoring środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChMoniŚS.220.5ca756a1b1363.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest wyjaśnienie środowiskowych aspektów zastosowania surfaktantów. Zostaną omówione
zagadnienia podstawowe takie jak: budowa surfaktantów, klasyﬁkacja surfaktantów i ich samoorganizacja.
Zostaną omówione podstawowe zastosowania surfaktantów i zagrożenia środowiskowe z nimi związane, jak
akumulacja surfaktantów w środowisku i ich biodegradacja oraz produkcja i zastosowania biosurfaktantów.
Zostaną omówione zastosowania surfaktantów przy wydobyciu ropy naftowej i rud metali oraz do oczyszczania
środowiska z produktów ropopochodnych oraz do oczyszczania gleb skażonych metalami ciężkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ zdeﬁniować i opisać zjawiska ﬁzykochemiczne
omawiane podczas wykładu oraz zna ich znaczenie
w przyrodzie i wykorzystanie w działaniach na rzecz
ochrony środowiska.

CHE_K2_W01

egzamin ustny

W2

dysponuje wiedzą dotyczącą ﬁzykochemicznych
właściwości surfaktantów oraz podstawowych zjawisk
ﬁzycznych leżących u podstaw zastosowania tych
substancji. Dysponuje wiedzą dotycząca
podstawowych zastosowań surfaktantów.

CHE_K2_W01

egzamin ustny

W3

dysponuje wiedzą na temat zanieczyszczenia
środowiska surfaktantami oraz możliwości
wykorzystania surfaktantów w działaniach służących
ochronie środowiska naturalnego.

CHE_K2_W01

egzamin ustny

U1

wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk
o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
elektronicznych, czyta ze zrozumiem literaturę
polskojęzyczną.

CHE_K2_U01

egzamin ustny

U2

posiada umiejętność krytycznej oceny i formułowania
wniosków na podstawie przedstawionych danych.

CHE_K2_U10

egzamin ustny

U3

rozumie konieczność ustawicznego pogłębiania wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i uczenia się przez całe
CHE_K2_U07
życie.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ myśleć i działać odpowiedzialnie, rozumiejąc
znaczenie racjonalnego korzystania z zasobów
i walorów środowiska przyrodniczego.

CHE_K2_K07

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Struktura i właściwości wody, wiązanie wodorowe: deﬁnicja, występowanie, stabilizowanie
struktury wody, oddziaływania międzycząsteczkowe, siły van der Waalsa, efekt
hydrofobowy a struktura wody, konformacja łańcucha węglowodorowego, przybliżenie
sztywnego pręta, deﬁnicja surfaktantów, budowa surfaktantów a zdolność do
samoorganizacji. Klasyﬁkacja i produkcja surfaktantów: podziały surfaktantów,
najważniejsze surfaktanty na rynku a w szczególności: synteza i właściwości liniowych
sulfonianów alkilobenenowych (LAS), siarczanów alilowych i czwartorzędowych soli
amoniowych, surfaktanty niejonowe, właściwości glikoli polietylenowych i
polipropylenowych, surfaktanty z fragmentem PEG. Surfaktanty w środowisku: degradacja
najważniejszych grup surfaktantów, proces β i ω-oksydacji, degradacja pierścienia
aromatycznego, degradacja fragmentów PEG, korelacja pomiędzy strukturą surfaktantów
a ich degradowalnością, ocena cyklu życia surfaktantów (life cycle assesment LCA).
Toksyczność surfaktantów: organizmy testowe, sposób prowadzenia eksperymentów
ekotoksykologicznych, sposoby szacowania toksyczności środowiskowej surfaktantów,
mechanizm toksyczności nonylfenoli. Surfaktanty ﬂuorowana: podstawy chemii ﬂuoru, rys
historyczny, właściwości chemiczne ﬂuoru, sposoby wprowadzanie ﬂuoru do związków
organicznych, reakcja telomeryzacji, najważniejsze surfaktanty ﬂuorowane, porównanie
właściwości surfaktantów ﬂuorowanych i nieﬂuorowanych, zastosowania surfaktantów
ﬂuorowanych, surfaktanty ﬂuorowane w środowisku, degradacja surfaktantów
ﬂuorowanych, toksykologia i ekotoksykologia surfaktantów ﬂuorowanych, kwas
perﬂuorosulfonooktanowy i kwas perﬂuorookatnowy w środowisku. Biosurfaktanty:
deﬁnicja biosurfaktantów, organizmy produkujące biosurfaktanty, podział
biosurfaktantów, najważniejsze biosurfaktanty: ramnolipidy i inne glikolipidy, surfaktyna,
glikopolipeptydy, produkcja biosurfaktantów i jej opłacalność, źródła węgla dla
mikroorganizmów produkujących biosurfaktanty, możliwości sprzęgania utylizacji
odpadów z produkcją biosurfaktantów. Micele: krytyczne stężenie micelizacji i jego
wyznaczania, liczba agregacji, sposoby badania micel, czynniki wpływające na stabilność
micel, temperatura Kraﬀta i punkt zmętnienia, struktura micel, podział micel ze względu
na ich geometrię, czynnik struktury, solubilizacja micelarna, hydrotropia, sposoby
solubilizacji kationów metali, metody analityczne i przemysłowe związane z micelami:
micelarna ultraﬁltracja, ekstrakcja w punkcie zmętnienia, micele robakowate, micele
robakowate przełączane bodźcem. Zastosowanie surfaktantów do usuwania metali
ciężkich ze środowiska, deﬁnicja metali ciężkich, metale ciężkie w różnych elementach
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
środowiska, możliwości usuwania metali ciężkich ze środowiska, zagęszczanie metali
K1
ciężkich przez ekstrakcję w punkcie zmętnienia, usuwanie metali ciężkich poprzez
micelarną ultraﬁltrację, metale ciężkie w glebach: formy występowania, analiza
specjacyjna, zastosowanie surfaktantów do płukania gleb in situ i ex situ, ﬁtoremediacja
wspomagana surfaktantami. Zastosowanie surfaktantów do usuwania zanieczyszczeń
organicznych ze środowiska: trudno degradowane zanieczyszczenia organiczne w różnych
elementach środowiska, zastosowanie micelarnej ultraﬁltracji do usuwania
zanieczyszczeń organicznych, kataliza micelarna i jej zastosowanie do usuwania
zanieczyszczeń organicznych, sorbenty modyﬁkowane surfaktantami, ﬂokulacja
zanieczyszczeń organicznych wspomagana surfaktantami, zastosowanie nanocząstek i
surfaktantów do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): występowanie w środowisku,
toksyczność, biodegradacja, zastosowanie surfaktantów do usuwania WWA ze środowiska,
hydrofobia gleb: deﬁnicja, czynniki powodujące hydrofobię gleb, zastosowanie
surfaktantów do usuwania hydrofobii gleb. Zastosowanie surfaktantów w przemyśle
naftowym: ropa naftowa: skład, złoża, sposoby wydobycia, wydobycie ropy wspomagane
surfaktantami, zastosowanie mikroorganizmów i biosurfaktantów w wydobyciu ropy
naftowej (metody MEOR), zastosowanie surfaktantów do oczyszczania środowiska z
produktów ropopochodnych: zanieczyszczenie wód gruntowych związkami
ropopochodnymi i sposoby jego usuwania za pomocą surfaktantów, zastosowanie
surfaktantów do usuwania wycieków ropy naftowej, zastosowanie surfaktantów do
oczyszczania gleb z węglowodorów ropopochodnych. Flotacja: zjawisko zwilżania
powierzchni ciał stałych przez ciecze, napięcia międzyfazowe, kąt zwilżania i sposoby jego
pomiaru, deﬁnicja ﬂotacji, związki powierzchniowo czynne stosowane we ﬂotacji i ich
podział, zastosowanie ﬂotacji w przemyśle. Detergencja: deﬁnicja brudu, oddziaływanie
bród-podłoże, mechanizm usuwania brudu przez surfaktanty, przegląd surfaktantów
stosowanych do czyszczenia rozmaitych obiektów. Zastosowanie surfaktantów w katalizie
środowiskowej i do produkcji nowych materiałów wykorzystywanych w ochronie
środowiska: templatowanie materiałów surfaktantami, tworzenie nanostruktur przy użyciu
surfaktantów, produkcja nowych materiałów z zastosowaniem surfaktantów. Analiza
zawartości surfaktantów w środowisku: naturalne i sztuczne substancje powierzchniowo
czynne w środowisku, matryce środowiskowe, ekstrakcja surfaktantów z matryc
środowiskowych, metody służące do jakościowego i ilościowego oznaczania surfaktantów
w środowisku.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu, uczestnictwo w wykładach
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Metody i techniki prezentacji danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ac5ee2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

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: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy i rozwijanie umiejętnosci związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wystąpień w trakcie konferencji naukowej, wykładu, obrony pracy dyplomowej i innych wystąpień publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ sprawnie posługiwać się technikami
komputerowymi w celu pokazania w formie wykresów
i tabel wyników własnych prac.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

potraﬁ zastosować odpowiednie metody ochrony
CHE_K2_W05
własnego zdrowia (w szczególności przy pracy głosem)

prezentacja

W3

potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą ochrony praw
autorskich podczas prezentacji wyników prac
badawczych w zakresie chemii

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

poprzez dobór odpowiednich sposobów prezentacji
(tabele, wykresy, rysunki) potraﬁ zaprojektować
wystąpienie, (referat, poster) prezentujące własne
osiągnięcia w pracy chemicznej

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

potraﬁ zastosować techniki i metody pokazywania
własnych prac badawczych w sposób traﬁający
do audytorium

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

potraﬁ ocenić krytycznie i doskonalić własne sposoby
prezentacji

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

CHE_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ ocenić problemy własne i innych osób
w zakresie metod prezentacji, oraz doskonalić te
metody poprzez poszerzanie wiedzy z zakresu
psychologii i medycyny pracy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

konsultacje

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

przygotowanie do zajęć

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

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.

Praca dyplomowa - wymagania formalne i techniki opracowywania.

W1, W3, U3

2.

Wystąpienia - wygląd prezentera i zachowanie, problemy stresu, praca głosem,
środki techniczne, formy przekazywania informacji, przygotowanie prezentacji
medialnej (przykłady błędów i wzorców).

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

3.

Konferencja naukowa - formy prezentacji : komunikat, wykład, poster. Problemy
związane z tymi sposobami przedstawiania wyników.

W1, W3, U1, U2, U3

4.

Kontakty z radiem i tv = zasady przekazywania informacji z uwzględnieniem
specyﬁki tych publikatorów.

W3, U2, U3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywny udział w trakcie prowadzonych zajeć.

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, prezentacja

Przygotowanie prezentacji i wystąpienie w trakcie zajęć.
Prezentacja oceniana przez wszystkich uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość MS Oﬃce lub innego oprogramowania do tworzenia prezentacji.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Fotochemia Stosowana i Biospektroskopia- laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569fe9770.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Laboratorium daje możliwość praktycznego opanowania nowoczesnych technik spektroskopii stosowanych
w badaniach struktury i przemian różnorodnych związków chemicznych. Metody spektroskopii elektronowej
obejmują aktynometrię, wyznaczanie wydajności kwantowych procesów fotochemicznych i fotoﬁzycznych,
spektro- ﬂuorymetrię, sondy ﬂuorescencyjne, pomiary efektów polaryzacyjnych i absorpcji przejściowej,
wyznaczania polimorﬁzmu związków chemiczncych i funkcjonalizowania nanocząstek. Wśród stosowanych
w laboratorium technik spektroskopii oscylacyjnej znajdują się spektroskopie FT ramanowska i w podczerwieni,
spektroskopia rezonansowego efektu Ramana oraz FTIR i ramanowskie obrazowanie i mapowanie. Badane
problemy odnoszą się do różnych aspektów fotochemii oraz foto- i bioﬁzyki takich jak fotochromizm, wiązanie
wodorowe, procesy przeniesienia ładunku i przeniesienia protonu, fotoizomeryzacja, wyznaczanie struktury
i właściwości związków aktywnych biologicznie, właściwości fotoelektrochemiczne półprzewodników i wielu
innych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki, nauk
biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające
na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi
dla danej specjalizacji

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zaawansowane zagadnienia) w zakresie glównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane zagadnienia z zakresu danej
specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę
badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach
swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu)
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U5

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U6

formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku
CHE_K2_U10
specjalistów, jak i niespecjalistów.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę
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K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy

CHE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności. Jest gotów do realnego określania
zagrożeń dla środowiska; wypełniania zobowiązań
społecznych, podejmowania inicjatyw i uczestniczenia
w działaniach na rzecz społeczeństwa

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia laboratoryjne odbywają się w zespołowych pracowniach badawczych pod
opieką wyznaczonych asystentów i opiekunów
naukowych. Studenci po wstępnych ustnych kolokwiach przygotowują próbki do
pomiarów, biorą w nich udział, omawiają z asystentami
zebrany materiał doświadczalny, opracowują samodzielnie uzyskane wyniki
przedstawiając asystentom lub opiekunom odpowiednie
sprawozdania.
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:
1. Badanie widm oscylacyjnych wybranych związków organicznych.
2. Spektroskopia IR i Ramana wiązania wodorowego na przykładzie kwasu
benzoesowego. Efekt deuterowania.
3. Spektroskopia ramanowska w analizie białek.
4. Wyznaczanie momentów dipolowych cząsteczek we wzbudzonym stanie
elektronowym S1 w oparciu o widma absorpcyjne i ﬂuorescencyjne.
5. Pomiar widm ﬂuorescencji układów elektronodonorowo-akceptorowych (EDA)
6. Laserowa fotoliza błyskowa. Wyznaczanie wpływu tlenu na kinetykę
dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek chloroﬁlu.
7. Wyznaczanie wydajności kwantowych procesu konwersji międzysystemowej
metodą Medingera-Wilkinsona.
8. Badanie reakcji fotoizomeryzacji chalkonu.
9. Cykl Förstera. Badanie zależności ﬂuorescencji kwasu
antracenokarboksylowego
od pH w roztworach wodnych.
10. Badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości
półprzewodników szerokopasmowych.
11. Fotochromizm i solwatochromizm na przykładzie pochodnej merocyjaniny.
12. Wyznaczanie liczby agregacji, CMC i hydrofobowości miceli surfaktantowych
za pomocą stacjonarnych widm emisji ﬂuorescencji.
13. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przy pomocy
mapowania ramanowskiego.
14. Badania wybranych związków nieorganicznych za pomocą spektroskopii
absorpcyjnej w podczerwieni.
15. Badania lipidów metodą spektroskopii ramanowskiej.
16. Diagnostyka rozwoju choroby poprzez obrazowanie FT-IR tkanki,
17. Obrazowanie ramanowskie i AFM in vitro i in vivo organizmów
jednokomórkowych.
18. Wyznaczanie wewnątrzkomórkowego pH przy użyciu obrazowania SERS.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę średnia ocen z ustnych kolokwiów i opracowanych sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza chemiczna dotycząca metod stosowanych w badaniach rozmaitych zjawisk ﬁzykochemicznych zdobyta
w trakcie obowiązkowych wykładów i zajęć przewidzianych w programach chemii ﬁzycznej i spektroskopii molekularnej dla
pierwszych lat studiów chemicznych.

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca756991a8c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHE_K2_W05

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHE_K2_W06

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K2_W07

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHE_K2_W05

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHE_K2_U02

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHE_K2_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHE_K2_K05

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium menadżerów

CHE_K2_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHE_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie biznesplanu

W2, W3, W4, U1, U2, K2

Sylabusy
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2.

Proces jako podstawa produkcji przemysłowej

W4, U1

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

4.

Podstawowe zasady zarządzania dotyczące: oczekiwań wobec menadżerów,
planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania

K2, K3

5.

Elementy komunikacji interpersonalnej

W2, K1, K2

6.

Aspekty praktyczne, prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w
ramach wycieczki)

W2, W3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę), zaliczenie (stworzenie i zaprezentowanie
biznesplanu), udział w zwiedzaniu fabryki

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Fotochemia Stosowana i Biospektroskopia - seminarium specjalizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.5ca7569ﬀ1ﬀ1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium uzupełnia podstawową wiedzę o spektroskopii molekularnej i jej metodach badawczych, reakcjach
fotochemicznych, ich kinetyce oraz zastosowaniach. Zapoznaje z niemal wszystkimi chemicznymi, ﬁzycznymi
i biologicznymi procesami indukowanymi przez światło..

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

zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki, nauk
biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające
na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi
dla danej specjalizacji

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych właściwych dla danej specjali. Zna
i rozumie zaawansowane zagadnienia) w zakresie
głównych działów chemii oraz orientuje się
w aktualnych kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane zagadnienia z zakresu danej
specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę
badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej. Zna i rozumie
zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną. Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej

CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach
swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań. Potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych
w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy
(referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle
innych podobnych badań

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych
specjalnościach

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06,
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
CHE_K2_U07
B2+). Student potraﬁ potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

zaliczenie na ocenę

U5

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U6

formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku
CHE_K2_U10
specjalistów jak i niespecjalistów.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę
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K2

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów. Jest gotów do praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności mając na uwadze jej
społeczne i etyczne aspekty, oraz wykazywania
związanej z tym odpowiedzialności

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K4

realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przeprowadzenie badań literaturowych

3

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.

Ogólne cechy procesów fotochemicznych i fotoﬁzycznych, a w tym między innymi
ﬁzyczne własności elektronowo wzbudzonych stanów
molekularnych, przeniesienie ładunku i protonu w stanie wzbudzonym,
wygaszanie stanów wzbudzonych, poziomy energii w ciele stałym,
wpływ środowiska na stany energetyczne cząsteczek. Chemia cząsteczek
wzbudzonych, a w tym między innymi pierwotne i wtórne
procesy fotochemiczne, mechanizmy reakcji fotochemicznych, fotoelektrochemia,
fotochemia nieorganiczna, fotochemia w fazie stałej
i w układach zorganizowanych, reakcje wolnych rodników. Wykorzystanie
procesów fotochemicznych w biologii i medycynie. Fotochemia w
syntezach przemysłowych i w ochronie środowiska. Realizacja treści
merytorycznych poprzez dyskusję przedstawianych referatów
opracowanych na bazie doniesień literaturowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacje o zadanej tematyce

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca metod badawczych stosowanych w chemii ﬁzycznej i spektroskopii molekularnej

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca756991eaa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHE_K2_W05

zaliczenie

378 / 564

W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHE_K2_W06

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K2_W07

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHE_K2_W05

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHE_K2_U02

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHE_K2_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHE_K2_K05

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHE_K2_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHE_K2_K05

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Otwarte innowacje, zarządzanie innowacjami

W3, W4

2.

Zarządzanie relacjami z klientem w B2C. Dobór oferty produktowej oraz
marketingowej w zależności od rodzaju klienta.

W4

Sylabusy

379 / 564

3.

Regulacje chemiczne, zgodność produktu

W1, W2, U1

4.

Podstawy zarządzanie projektami

U2, K1, K2, K3

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W1, W2

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę), zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), zaliczenie kursu A

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

380 / 564

Zastosowania doświadczalnych i teoretycznych metod spektroskopii
molekularnej w badaniach makrocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.220.5ca7569c0e241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą z zakresu spektroskopii molekularnej.

C2

Zapoznanie studentów z aktualnymi zastosowaniami spektroskopii molekularnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

381 / 564

W1

student zna i rozumie podstawową wiedzą z zakresu
wykorzystywania spektroskopii molekularnej
do badania makrocząsteczek. Student potraﬁ podać
przykłady zastosowań doświadczalnych
i teoretycznych metod spektroskopii molekularnej. W
wybranych zakresach badania makrocząsteczek
metodami spektroskopii molekularnej posiada
pogłębioną wiedzę umożliwiającą samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

połączyć wiedzę z zakresu doświadczalnej
i teoretycznej spektroskopii molekularnej wybranych
aspektach badań podstawowych i zastosowań.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U04

zaliczenie

U2

pogłębiać swojej wiedzę przy uwzględnieniu
fachowych źródeł literaturowych i wykorzystywać ją
w pracy doświadczalnej i interpretacji uzyskanych
wyników.

CHE_K2_U09

zaliczenie

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

planowania eksperymentów uwzględniających
eksperymentalne i teoretyczne aspekty badań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

przeprowadzenie badań literaturowych

6

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.

Podstawy spektroskopii molekularnej. Teoretyczne metody spektroskopii
molekularnej. Doświadczalne metody spektroskopii molekularnej. Połączenie teori
i eksperymentu w planowanym doświadczeniu. Rodzaje i zastosowania
makrocząsteczek. Spektroskopowe metody badania makrocząsteczek. Przykłady
wykorzystania doświadczalnych i teoretycznych metod spektroskopii
molekularnej.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

382 / 564

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej.

Sylabusy

383 / 564

Analytical Chemistry of Natural Products
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569acbb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analitycznymi, glównie chromatograﬁcznymi, ich zasadami
działania i zastosowaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wykazuje znajomość różnych metod
chromatograﬁcznych, które mają zastosowanie
do rozdziału małych cząsteczek.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

384 / 564

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność przygotowania próbek
z produktów naturalnych i ich analizy
z wykorzystaniem technik chromatograﬁcznych
sprzężonych z różnymi detektorami.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność zdeﬁniowania najważniejszych
pojęć używanych w metodach chromatograﬁcznych
w języku angielskim oraz weryﬁkacji zagadnień
związanych z tym tematem.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada umiejętność dyskusji oraz wykazania dużej
roli chemii analitycznej związanej z produktami
naturalnymi w naukach przyrodniczych, agrochemii
czy badaniach kosmicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ten poświęcony jest technikom chromatograﬁcznym. Szczegółowo omawiane
będą techniki chromatograﬁi cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i
nadkrytycznej, adsorpcjnej i podziałowej, jonowymiennej, sączenia
molekularnego, powinowactwa oraz chromatograﬁi chiralnej. Podstawowe pojęcia
niezbędne do zrozumienia procesu chromatograﬁcznego, wpływ parametrów
operacyjnych (natężenie przepływu, temperatura, ciśnienie, natura faz ruchomych
i stacjonarnych), oddziaływania międzycząsteczkowe zostaną omówione dla
każdej z technik. Przedstawione zostaną zalety i wady różnych technik.
W1, U1, U2, K1
Przedstawione zostaną techniki przygotowania próbki niezbędne do
wyodrębnienia próbki w fazie gazowej lub fazie ciekłej. Omawiane będą kwestie
detekcji: specyﬁczność, wrażliwość, derywatyzacja, sprzężenie, zgodność z fazą
ruchomą, degradacja substancji rozpuszczonych, analiza ilościowa. Szczególny
nacisk zostanie położony na najnowsze osiągnięcia w rozwoju technik
chromatograﬁcznych oraz zastosowaniu metod chemometrycznych. Podane
zostaną różne przykłady technik chromatograﬁcznych z praktycznego punktu
widzenia.

Sylabusy

385 / 564

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w języku angielskim w formie pytań wielokrotnego
wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

386 / 564

Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.220.61f90d79cb3cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu roli światła w układach biologicznych ze szczególnym
odniesieniem do zastosowań medycznych i środowiskowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

387 / 564

W1

• podstawy fotochemii, fotoﬁzyki i fotobiologii •
procesy biologiczne i środowiskowe kontrolowane
przez światło • przykłady wykorzystania fotochemii
i fotoﬁzyki w zastosowaniach medycznych
i środowiskowych

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04

esej, prezentacja

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• powiązać właściwości ﬁzyczne i chemiczne związków
z ich aktywnością biologiczną • korzystać z literatury
naukowej poświęconej roli fotochemii w biologii,
medycynie i ochronie środowiska • połączyć wiedzę
z zakresu fotochemii i biologii oraz przedstawić ją
w formie popularno-naukowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• uzasadnienia i propagowania idei wykorzystania
energii słonecznej jako alternatywnego źródła energii.
• wyjaśnienia społecznych aspektów praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
i związaną z tym odpowiedzialność • wskazania
i uzasadnienia znaczenia procesów fotochemicznych
istotnych dla środowiska (zanieczyszczenia i ochrona)
oraz ochrony zdrowia (proﬁlaktyka, diagnostyka,
terapia).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

388 / 564

Światło i życie. Oddziaływanie światła z biomaterią. Konwersja energii słonecznej.
Elementy molekularnej fotochemii roślin i mikroorganizmów. Procesy
biochemiczne kontrolowane przez światło. Fotosynteza. Fototaksja. Widzenie.
Fotochemiczne uszkodzenia w organizmach żywych: fotokancerogenność,
fotostarzenie, fotoalergie. Elementy fotomedycyny: fotodiagnostyka,
W1, U1, K1
kontrolowane światłem celowane dostarczanie środków farmaceutycznych,
terapia fototermiczna, fotochemioterapa, terapia fotodynamiczna , fotostabilność i
fotochemia środków farmaceutycznych, fotoochrona. Elementy fotochemii
środowiska: fotosmog, fotoinaktywacja mikroorganizmów, fotokatalityczne
oczyszczanie środowiska. Bioluminescencja. Obrazowanie optyczne.

1.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie na ocenę

konwersatorium

prezentacja

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej

Sylabusy

389 / 564

Glikochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca756a77d008.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o strukturze i reaktywności węglowodanów, zrozumienie biosyntezy
cukrów oraz ich funkcji biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ scharakteryzować właściwości strukturalne
i chemiczne węglowodanów, omówić ich biosyntezę
oraz funkcje biologiczne.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

390 / 564

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U1

potraﬁ zaprojektować oraz zaplanować syntezę
pochodnych węglowodanów o potencjalnym
zastosowaniu w biochemii, diagnostyce lub
lecznictwie.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U2

potraﬁ w dostatecznym stopniu posługiwać się
językiem angielskim aby przyswoić wiedzę w zakresie
chemii cukrów.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W2

potraﬁ wyjaśnić molekularne mechanizmy działania
enzymów, których substratami są węglowodany.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ uzasadnić ogromną rolę węglowodanów
zarówno w organizmach żywych, jak i ich ogromy
potencjał jako substratów wyjściowych, mających
zastosowanie w zielonej chemii oraz jako źródła
odnawialnych zasobów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Na wykładach zostaną omówione węglowodany, ich występowanie, struktura
cukrów prostych włącznie z ich konﬁguracją i konformacją w formie cyklicznej.
Będzie przedstawiona biosynteza cukrów prostych w celu zrozumienia metod
syntezy polisacharydów. Zostanie wyjaśnione w jaki sposób w naturze
syntetyzowane są glikozydy oraz zostaną przedstawione zalety i wady
chemoenzymatycznej syntezy glikozydów. Na zakończenie zostaną omówione
glikozydazy, mechanizmy działania inhibitorów glikozydaz pełniących funkcję
terapeutyków.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

391 / 564

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, dyskusja ze studentami podczas
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie testu wielokrotnego
wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

392 / 564

Transition metal catalysis in organic synthesis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ad6026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z planowaniem syntez związków biologicznie aktywnych z wykorzytsaniem metali
przejściowych jako katalizatorów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

393 / 564

W1

student should be able to: 1) describe metal-catalyzed
cross-coupling reaction, 2) explain the mechanism for
the direct arylation of aryl or of heteroaryl C-H bond
(C-H activation).

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
ćwiczenia na zajęciach

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
ćwiczenia na zajęciach

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

ćwiczenia na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przedstawić mechanizmy zaangażowane
w reakcje sprzęgania katalizowane metalami oraz
na tej podstawie zaplanować syntezę związków
biologicznie aktywnych (np. pochodnych biarylowych).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ uzasadnić ogromną rolę katalizy związkami
metalami w syntezie organicznej jako metody
efektywnej i przyjaznej środowisku.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Kataliza metalami przejściowymi - zastosowanie do syntezy związków biologicznie
aktywnych. 1) Katalizowana metalami reakcja sprzęgania krzyżowego: ogólne
zasady; cykl katalityczny, struktura elektronowa kompleksu metalu
przejściowego. Przykłady reakcji sprzęgania krzyżowego: Stille, Suzuki,
Sonogashira, Heck, reakcje Buchwalda-Hartwiga. Chemia metaloorganiczna. 2)
Zastosowanie katalizy metalami przejściowymi do otrzymywania związków
zawierajacych motyw biarylowy, który jest dominujący w wielu farmaceutycznie
istotnych i biologicznie aktywnych związków. Wyjaśnienie reakcji arylowaniamechanizmy, przykłady.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

394 / 564

Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, ćwiczenia na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

395 / 564

Inorganic Reaction Mechanisms
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569adb3e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

To learn the methods of kinetic measurements and experimental problems that may occur. The techniques used
in kinetic measurements and the time range they can be used. Types of reaction mechanisms, identiﬁcation
basing on experimental data, activation parameters. Problems with activation parameters, systems where
activation parameters wrongly identify mechanism. Understanding the reaction types. Substitution reaction at
diﬀerent coordination centers, inﬂuence of metal and ligand. Coordination number, stereochemical change and
isomer isolation. The practical knowledge of medium eﬀects. Redox reactions, types of electron transfer,
recognition of inner- and outer-sphere mechanism. Activation, addition, insertion, catalysis and symmetry of
metal centre, type of metal its oxidation state and other properties.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

396 / 564

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student understand the main kinetic basis and
problems. He(she) knows the types of reaction
mechanism and methods of their validation. Student
knows the dependence of reaction mechanism on the
metal centre, position of the atom in periodic table,
the same with the reaction rate. Student knows the
main problems with geometry of the central atom and
types of mechanisms observed. He(she) knows the
main activation modes of molecules, main catalysts
used in production and mechanism of their activity.

CHE_K2_W04

egzamin ustny

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

egzamin ustny

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student have skills for participation in the lecture,
especially the language knowledge (with chemical
nomenclature). Student, basing on information
reached during course, can discuss on mechanisms of
reactions, can propose the conditions for kinetic
measurement experiments, knows method of
mechanism type determination. Student knows
problems which can be observed and their origin.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is able to plane proper experiments and to
defend why his propositions are important. Student
knows that latest scientiﬁc investigations must be
known for proper problem solving and that results of
investigations must be interpreted knowing the
limitation of methods used.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

397 / 564

Background of chemical kinetics from mechanism point of view. Mechanism
versus the chemical equation, examples. Classiﬁcation of reaction types,
activation parameters, problems. Techniques for kinetic measurements, time
scale, types of reaction activation (including thermal, photochemical, ultrasonic
and other modes of activation) and mechanism. Coordination polyhedra for
elements in periodic table, thermal and kinetic stability. Substitution on metal of
diﬀerent coordination number, general consideration. Stereochemical change and
coordination number. Isolation of reaction products as a problem of coordination
number, metal and ligand used. Substitution in carbonyls as a model example of
problems in very simple systems. Medium eﬀects on kinetic and mechanism solvent eﬀect, salt eﬀect and organized media. Oxidation-reduction reactions,
types, methods of recognition, problems. Typical oxidants and reductants,
experimental complications, examples. Systems with mixed oxidation states,
preassociation, biological systems - examples and general trends in periodic
table. Activation, insertion, addition and catalysis, reaction on coordinated ligands
- general trends in periodic table. Kinetics of explosion reaction.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Positive passing of the oral exam (3 questions, at least two positive
answers).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczona chemia ﬁzyczna, chemia nieorganiczna (II rok).

Sylabusy

398 / 564

Molecular Magnetism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ae0afd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy o materiałach molekularnych poprzez szerokie wprowadzenie zagadnień związanych
z magnetyzmem molekularnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

399 / 564

W1

dysponuje poszerzoną wiedzą z pogranicza chemii
i ﬁzyki nowych materiałów pozwalającą
na posługiwanie się metodami i pojęciami z zakresu
magnetyzmu i magnetyzmu molekularnego.

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna zasady projektowania i charakterystyki
materiałów molekularnych o pożądanych
właściwościach magnetycznych

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uczestnik potraﬁ ocenić wartość artykułów
publikowanych w dziedzinie magnetyzmu
molekularnego

CHE_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

uczestnik posiada umiejętności w zakresie planowania
syntezy i opisu właściwości magnetyków
molekularnych

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

uczestnik posiada umiejętność przedyskutowania
właściwości magnesów molekularnych ze specjalistami CHE_K2_U04
w dziedzinie ﬁzyki (magnetyzmu) i krystalograﬁi

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnik posiada świadomość rozwoju dokonującego
się w dziedzinie magnetyzm molekularnego oraz
potrzeby stałego przeglądania bieżącej literatury
w tym zakresie

CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

uczestnik dysponuje wiedzą pozwalającą podejmować
dialog na profesjonalnej płaszczyźnie naukowej, jak
również na płaszczyźnie pozanaukowej, na temat
perspektyw oraz zagrożeń w dziedzinie magnetyzmu
molekularnego.

CHE_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie referatu

8

konsultacje

7

przygotowanie do egzaminu

19

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

400 / 564

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Motywacje i pionierskie badania w dziedzinie magnetyzmu molekularnego.
- Pochodzenie momentu magnetycznego w cząsteczkach i sposób opisu
właściwości magnetycznych.
- Zjawiska: paramagnetyzmu, diamagnetyzmu, antyferromagnetyzmu,
ferromagnetyzmu i superparamagnetyzmu.
- Cząsteczki posiadające jedno centrum magnetyczne bez wkładu orbitalnego:
prawo Curie, anizotropia czynnika g, rozszczepienie w zerowym polu.
- Oddziaływania magnetyczne w cząsteczkach dwucentrowych: bezpośrednie i
pośrednie, z udziałem niemagnetycznych (diamagnetycznych) ligandów
mostkujących.
- Cząsteczki trójcentrowe i o wyższej liczbie centrów magnetycznych: zjawisko
frustracji spinowej, cząsteczki o gigantycznym spinie.
- Łańcuchy magnetyczne.
- Dalekozasięgowe oddziaływania magnetyczne – projektowanie magnesów
molekularnych.
- Magnesy molekularne warstwowe i trójwymiarowe.
- Zjawisko nanomagnetyzmu kwantowego i powolnej relaksacji magnetycznej.
- Multifunkcjonalność i magnetyzm: gąbki magnetyczne i magnesy porowate,
fotomagnesy, magnesy chiralne, magnesy przewodzące, multiferroiki.

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

2.

- Teoretyczne podstawy i warunki konieczne do obserwacji izomerii spinowej w
obrębie jednego związku kompleksowego oraz przemian strukturalno-spinowych spin-crossover (SCO).
- Najważniejsze grupy kompleksów typu SCO z punktu widzenia wymiarowości
sieci koordynacyjnej.
- SCO w roztworze i w fazach ciekłokrystalicznych.
- Przemiany spinowe a przemiany strukturalne - korelacje magnetostrukturalne.
- Czynniki zewnętrzne warunkujące SCO.
- Modele teoretyczne opisujące SCO.
- Układy zaawansowane i wielofunkcyjne bazujące na SCO.
- Przegląd nowoczesnych technik i metod badawczych niezbędne do
charakteryzowania magnesów molekularnych i układów SCO.
- Potencjalne zastosowania magnesów molekularnych: przełączniki i sensory
molekularne, zawory spinowe, konstruowanie komputerów kwantowych.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Uzyskanie minimum 50% całkowitej liczby punktów z
końcowego testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy podstawowe: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, chemia ﬁzyczna, ﬁzyka,
krystalograﬁa.

Sylabusy

401 / 564

Metal-organic frameworks: advanced multifunctional materials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ae5bd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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 zaawansowanymi materiałami z grupy tzw. sieci metalo-organicznych (MOF).

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów, w rozwiązaniu których mogą przydatne być MOFy.

C3

Przekazanie wiedzy o syntezie, strukturze i zastosowaniach porowatych polimerów koordynacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

402 / 564

W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii
materiałów MOF pozwalające na podjęcie pracy
badawczej.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury dotyczącej sieci MOF.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

planować syntezy oraz opisywać struktury
i właściwości ﬁzykochemiczne materiałów MOF.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych, m.in. krystalograﬁi i chemii ﬁzycznej

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U4

określić kierunki dalszego uczenia się i realizować
proces kształcenia przez całe życie w dziedzinie
nanotechnologii, w tym chemii materiałów MOF
i materiałów pokrewnych.

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów w dziedzinie nanotechnologii, w tym chemii
materiałów MOF i materiałów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

konsultacje

5

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.

Pojęcia podstawowe: sieci MOF jako polimery koordynacyjne oraz jako materiały
porowate, rys historyczny, budowa ogólna, klasyﬁkacje MOFów, przykłady sieci
archetypicznych i wykazujących najlepsze działanie, przykłady zastosowań

W1, U1, U2, U3, U4, K1

2.

Struktura sieci MOF: topologia sieci, zjawisko interpenetracji, sieci krystaliczne i
amorﬁczne, defekty i nieporządek

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy

403 / 564

3.

Syntezy de novo: synteza w roztworze i w fazie stałej; metody solwotermalne,
mechanochemiczne i elektrochemiczne; systematyczna zmiana długości łącznika W1, U1, U2, U3, U4, K1
seria izoretikularna, synteza z matrycą, synteza wieloskalowa, techniki
krystalizacji, elementy inżynierii krystalicznej

4.

Modyﬁkacje post-syntetyczne PSM: modyﬁkacje węzłów i łączników (chemiczne
etykietowanie, reakcje typu click, odbezpieczanie grup funkcyjnych, przyłączanie
ligandów); modyﬁkacje typu BBR (wymiana łącznika SALE, transmetalacja); PSM w
roztworze i w fazie stałej, PSM jako metoda funkcjonalizacji sieci

W1, U1, U2, U3, U4, K1

5.

Dynamiczne zachowania sieci MOF: generacje Kitagawy, klasyﬁkacje zachowań
dynamicznych, rodzaje odpowiedzi strukturalnej, bodźce ﬁzyczne i chemiczne,
zmiany właściwości ﬁzykochemicznych; wpływ dynamiki na funkcjonalność sieci

W1, U1, U2, U3, U4, K1

6.

Porowate sieci MOF: sposoby aktywacji, izotermy adsorpcji, parametry
porowatości, badania ﬁzykochemiczne, magazynowanie i separacja gazów

W1, U1, U2, U3, U4, K1

7.

Jonoprzewodzące sieci MOF: zjawisko i mechanizmy przewodzenia, klasyﬁkacja,
zastosowanie w ogniwach paliwowych, przykłady badań własnych:
mechanochemiczne podejście do przewodników protonowych

W1, U1, U2, U3, U4, K1

8.

Sieci MOF przewodzące elektronowo: polimery i metalopolimery przewodzące,
pomiary przewodności, mechanizmy i ścieżki przewodzenia, przykłady
przewodzących MOFów, zastosowanie do budowy czujników

W1, U1, U2, U3, U4, K1

9.

Luminescencyjne sieci MOF: zjawisko i mechanizmy luminescencji; klasyﬁkacja,
przykłady, zastosowanie do budowy czujników

W1, U1, U2, U3, U4, K1

10.

Sieci MOF w katalizie: fotokataliza, organokataliza, kataliza na centrach
metalicznych

W1, U1, U2, U3, U4, K1

11.

Sieci MOF w medycynie: biodegradowalność i toksyczność, zastosowanie w
terapeutyce i diagnostyce medycznej, nośniki leków

W1, U1, U2, U3, U4, K1

12.

Kształtowanie morfologii MOFów: nanocząstki, cienkie ﬁlmy. Kompozyty:
heterostruktury rdzeń-powłoka, układy z polimerami organicznymi, z
przewodnikami i półprzewodnikami elektronowymi.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

13.

Materiały pokrewne: sieci COF, porowate ciecze, układy klatkowe

W1, U1, U2, U3, U4, K1

14.

Przegląd wykorzystywanych metali (metale bloku d, metale ziem rzadkich,
borowce, berylowce; typy klasterów węzłowych) oraz łączników (karboksylany,
imidazolany i inne łączniki N-donorowe, fosfoniany; metaloligandy; łączniki w
sieciach o ultrawysokiej powierzchni właściwej, łączniki funkcjonalne) w sieciach
MOF.

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
wynik powyżej 50% liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia ﬁzyczna, krystalograﬁa

Sylabusy

404 / 564

Photoelectrochemistry of semiconductors and photovoltaics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569aea9f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

Celem kursu jest zapoznanie studentów z własnościami (foto)elektrycznymi, (foto)elektrochemicznymi
i spektroskopowymi półprzewodników wykorzystywanymi w układach fotowoltaicznych, fotoelektrochemicznych
oraz fotoelektrokatalitycznych. W szczególności zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi pod wpływem
światła bądź przyłożonego napięcia na granicy faz: półprzewodnik/ciecz, półprzewodnik/półprzewodnik czy
półprzewodnik/metal. Ponadto kurs ten ma na celu zapoznanie studentów ze standardowymi oraz nowoczesnymi
metodami fotoelektrochemicznymi na przykładzie wybranych opublikowanych badań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

405 / 564

W1

student posiada wiedzę z zakresu struktury
elektronowej, właściwości redoksowych, optycznych
i spektroskopowych półprzewodników.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
fotoelektrochemii i elektrochemii półprzewodników,
a także orientuje się w najnowszych kierunkach badań
dotyczących fotowoltaiki oraz fotoelektrokatalizy.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

student posiada wiedzę o metodach i technikach
eksperymentalnych opartych na pomiarach
elektrochemicznych, fotoelektrochemicznych oraz
spektroelektrochemicznych pozwalającą na podjęcie
pracy badawczej i rozwojowej.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z literatury naukowej poświęconej
elektrochemii i fotoelektrochemii półprzewodników
oraz fotowoltaice potraﬁąc jednocześnie krytycznie
odnieść się do opisywanych w literaturze
mechanizmów foto(elektro)indukowanych procesów
zachodzących w układach heterogenicznych.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

przedstawić i omówić wyniki badań opisanych
w literaturze lub badań własnych dotyczących układów
CHE_K2_U03
fotowoltaicznych oraz procesów elektrochemicznych
i fotoelektrochemicznych.

egzamin pisemny / ustny

U3

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
fachową w zakresie fotowoltaiki, a także
fotoelektrochemii oraz elektrochemii
półprzewodników.

CHE_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

K1

ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności z zakresu
elektrochemii i fotoelektrochemii półprzewodników
oraz fotowoltaiki; rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się w dynamicznie rozwijających się
dziedzinach nauki dotyczących zjawisk opartych
na procesach foto(elektro)chemicznych istotnych dla
energetyki odnawialnej.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

opisać możliwości zastosowań praktycznych
materiałów foto(elektro)aktywnych oraz układów
fotowoltaicznych, m.in. w katalizie, ochronie
środowiska i sektorze energetyki odnawialnej.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy

406 / 564

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.

Wstęp do teorii ciała stałego (struktura elektronowa półprzewodników, poziom
Fermiego, stany powierzchniowe)

W1, U3

2.

Właściwości optyczne i spektroskopowe półprzewodników (mechanizmy oraz
kinetyka procesów indukowanych światłem, procesy rekombinacji, spektroskopia
absorpcyjna oraz emisyjna)

W1, W2, U3

3.

Właściwości elektryczne półprzewodników (praca wyjścia, transport ładunków w
półprzewodnikach, analiza procesów zachodzących na styku dwóch faz,
fotonapięcie powierzchniowe)

W1, W2, W3, U1, U3

4.

Podstawy elektrochemii półprzewodników (procesy elektrodowe, termodynamika
oraz kinetyka procesów elektrodowych, sposoby przygotowania elektrod,
podstawowe procesy elektrochemiczne zachodzące na elektrodzie
półprzewodnikowej)

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

5.

Podstawowe metody elektrochemiczne (układy pomiarowe, metody
potencjometryczne, woltamperometryczne)

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

6.

Fotoelektrochemia (podstawy, kinetyka oraz mechanizmy procesów
indukowanych światłem zachodzących we wnętrzu oraz na powierzchni
półprzewodników, zjawisko przełączenia fotoprądu)

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

7.

Podstawowe metody fotoelektrochemiczne (pomiary woltamperometryczne,
metody wyznaczania potencjału pasma płaskiego, wydajność generowania
fotoprądu (APCE, IPCE))

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

8.

Spektroskopia impedancyjna (podstawy metody, omówienie podstawowych
elektrycznych układów zastępczych, analiza wyników z wybranych publikacji
naukowych)

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

9.

Przykłady zastosowań fotoelektrochemii półprzewodników (m. in. układy
fotoelektrokatalityczne, sensory fotoelektrochemiczne)

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

10.

Złącze typu p-n (budowa i właściwości złącza)

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

11.

Układy fotowoltaiczne (budowa ogniw słonecznych, mechanizm działania oraz
kinetyka procesów indukowanych światłem, ograniczenia związane z przemianą
energii słonecznej, metody badawcze)

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

12.

Rodzaje ogniw słonecznych i przykłady ich zastosowań

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

13.

Analiza wybranych artykułów naukowych przedstawiających przykłady
zastosowania metod fotoelektrochemicznych oraz innych kombinowanych metod
elektrochemicznych i spektroskopowych do charakterystyki materiałów
półprzewodnikowych, a także artykułów opisujących układy pozwalające na
przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną bądź chemiczną

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

Sylabusy

407 / 564

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Pokazy doświadczeń, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
wynik powyżej 50% liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej oraz Chemii nieorganicznej

Sylabusy

408 / 564

Terapeutyczne działanie związków chemicznych wytwarzanych przez
mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569aef979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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

Wykład ma na celu zainteresowanie studentów związkami chemicznymi pochodzenia naturalnego
wykorzystywanymi w medycynie (proﬁlaktyce, terapii, diagnostyce), terapiach wspomagających (np.
w kosmetyce) oraz w życiu codziennym (np. kuchnia). Przedstawiona zostanie chemia (budowa oraz właściwości
ﬁzykochemiczne) podstawowych klas związków chemicznych pozyskiwanych z źródeł naturalnych, takich jak: (i)
ﬂawonoidy; (ii) polifenole; (iii) ketony, estry, terpeny oraz inne związki wchodzące w skład olejków eterycznych,
(iv) alkaloidy, (v) garbniki, (vi) glikozydy, (v) antocyjany, (vi) inne. Omówione zostaną mechanizmy reaktywności
chemicznej oraz biologicznej wraz z wskazaniem najważniejszych grup funkcyjnych. Ponadto omawiane będą
techniki izolacji substancji czynnych, metody charakterystyki oraz badania mechanizmów ich reaktywności.
Przedstawione zostaną najnowsze odkrycia naukowe opisane w ostatnich latach w najlepszych czasopismach
naukowych, dotyczących wykorzystania związków naturalnych wytwarzanych przez mikroorganizmy, rośliny
i zwierzęta w proﬁlaktyce, terapii i diagnostyce medycznej.

Sylabusy

409 / 564

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej
specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę
badawczą

CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje poszerzoną wiedzą z nauk biologicznych
pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla chemii związanej z otrzymywaniem
i charakterystyka związków chemicznych
pozyskiwanych ze źródeł naturalnych

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu)
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U01,
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom CHE_K2_U06
B2+)

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ pracować w zespole, pełnić w nim różne
funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,
związane z pracą zespołową

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Sylabusy

410 / 564

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.

Wiedza z zakresu nauk chemicznych będzie konieczna do zrozumienia i
opanowania chemii związków pochodzenia naturalnego takich jak: (i) ﬂawonoidy;
(ii) polifenole; (iii) ketony, estry, terpeny oraz inne związki wchodzące w skład
olejków eterycznych, (iv) alkaloidy, (v) garbniki, (vi) glikozydy, (v) antocyjany, ich
właściwości ﬁzykochemicznych oraz mechanizmów wyjaśniających ich aktywność
biologiczną.

W1, W2, W3

2.

Wiedza z zakresu metod pozyskiwania, charakterystyki ﬁzykochemicznej i
biologicznej oraz aktywności chemicznej i biologicznej związków chemicznych
pochodzenia naturalnego, zatem konieczna będzie wiedza z dziedzin pokrewnych
takich jak np. biochemia, farmakognozja, chemia ﬁzyczna i analityczna.
Interdyscyplinarność wykładu zapewni możliwość samodzielnego poszerzenia
zdobytej wiedzy.

W2, W3

3.

Wiedza z zakresu nauk biologicznych będzie wymagana do zrozumienia
omawianych zagadnień dotyczących aktywności biologicznej związków
chemicznych pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w medycynie
(proﬁlaktyce, terapii, diagnostyce), terapiach wspomagających (np. w kosmetyce)
oraz w życiu codziennym (np. kuchnia)

W1, W2, W3

4.

Student będzie prezentował wyniki badań naukowych opisanych przez innych
naukowców w fachowej literaturze naukowej.

U1, U2

5.

Student będzie samodzielnie pracował z literaturą, którą będzie musiał sam
zdobyć. Wykład będzie miał na celu zapoznanie studentów z najnowszymi
odkryciami naukowymi opukiwanymi w ostatnich latach w najlepszych
czasopismach naukowych.

W2, U1, U2, U3

6.

Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie swobodnej
komunikacji ustnej oraz wykazywać zrozumienie tekstu pisanego.

U3

7.

Student powinien potraﬁć argumentować swoje poglądy naukowej w formie
prezentacji ustnej. Dyskusja naukowa będzie formą weryﬁkacji zdobytej wiedzy i
będzie pokazywać jej braki.

U1, K1, K2

8.

Studenci będą mieli możliwość pracy w grupie, wymieniając opinie na temat
zdobytej wiedzy i prowadząc dyskusję naukową.

W1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
ustnej, udział w dyskusji naukowej

411 / 564

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu chemii i biologii oraz nauk pokrewnych (farmacja, medycyna).

Sylabusy

412 / 564

Surface Chemistry of Solids
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b006d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii powierzchni ciał stałych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii
powierzchni

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

prezentacja
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W2

student posiada pełną świadomość o specyﬁce
powierzchni materiałów katalitycznych i pułapkach
związanych z przedstawianiem powierzchni jako
przecięcie kryształu idealnego

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

prezentacja

W3

student posiada wiedzę z zakresu zmian właściwości
powierzchni materiału krystalicznego pod wpływem
adsorpcji/reakcji katalitycznej

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

prezentacja

U1

student posiada umiejętność właściwego
wykorzystania specjalistycznej literatury z zakresu
CHE_K2_U01,
chemii powierzchni materiałów i katalizy
CHE_K2_U06
heterogenicznej, z uwzględnieniem aktualnej literatury
anglojęzycznej

prezentacja

U2

uporządkować i usystematyzować zdobytą wiedzę
odnoszącą się do reaktywności powierzchni
materiałów krystalicznych

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U09

prezentacja

U3

student posiada umiejętność stosowania
zaawansowanego aparatu terminologicznego
z zakresu chemii powierzchni materiałów i katalizy
w języku angielskim oraz analizy zagadnień
związanych z tym tematem

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

prezentacja

U4

wyznaczyć kierunki dalszych samodzielnych studiów
związanych z chemią powierzchni materiałów
i katalizą heterogeniczną

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

prezentacja

U5

student jest przygotowany do aktywnego udziału
w dyskusji na temat roli chemii powierzchni
materiałów, reakcji powierzchniowych i katalizy m.in.
w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska

CHE_K2_U10

prezentacja

CHE_K2_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy
z zakresu chemii powierzchni ciał stałych, korzystania
z technologii informacyjnych do krytycznego
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
poszukiwania opinii ekspertów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie zadań problemowych

2

przygotowanie projektu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Powierzchnia jako defekt w materiałach krystalicznych. Rekonstrukcja
powierzchni. Adsorpcja ﬁzyczna i chemisorpcja. Właściwości kwasowe i zasadowe.
Właściwości redoks. Elektronowe właściwości powierzchni: praca wyjścia. Kąt
zwilżania, zwilżalność i energia swobodna powierzchni Kataliza homogeniczna i
heterogeniczna. Elementy kinetyki i termodynamiki reakcji chemicznych. Deﬁnicja
katalizatora. Różne aspekty selektywności. Etapy reakcji katalitycznej: dyfuzja,
adsorpcja i reakcja powierzchniowa. Adsorpcja cząsteczek na powierzchniach
katalizatorów. Kinetyka katalizowanych heterogenicznych reakcji chemicznych.
Typowe mechanizmy reakcji powierzchniowych. Wprowadzenie do modelowania
mikrokinetycznego. Materiały w katalizie heterogenicznej. Kataliza środowiskowa.
Elektrokataliza. Inżynieria właściwości powierzchni i reaktywności biomateriałów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny prezentacji
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Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b05613.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie metodologii szacowania ryzyka przy stosowaniu substancji chemicznych oraz narzędzi wspomagających
zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

poprawnie używa pojęć z dotyczących zagrożeń
i analizy ryzyka przy stosowaniu substancji
chemicznych

CHE_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

dysponuje wiedzą z zakresu metod obliczeniowych
w analizie ryzyka przy stosowaniu substancji
chemicznych

CHE_K2_W02

egzamin pisemny

W3

dysponuje wiedzą z zakresu zagrożeń przy stosowaniu
substancji chemicznych oraz zna regulacje prawne
dotyczące stosowania substancji chemicznych

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzysta z bibliograﬁi polecanej przez prowadzącego,
potraﬁ wyszukać niezbędne informacje

CHE_K2_U01

zaliczenie

U2

umie zastosować metody obliczeniowe w analizie
zagrożeń środowiskowych

CHE_K2_U02

raport, obserwacja pracy
studenta na zajęciach

U3

potraﬁ wykorzystać wiedzę o substancjach
chemicznych w ocenie zagrożeń środowiskowych

CHE_K2_U04

obserwacja pracy
studenta na zajęciach

U4

widzi potrzebę ustawicznego kształcenia się

CHE_K2_U09

zaliczenie, obserwacja
pracy studenta na
zajęciach

U5

potraﬁ pracować w zespole i stosuje metody
wspomagające podejmowanie decyzji

CHE_K2_U08

zaliczenie

CHE_K2_K06

raport, zaliczenie,
obserwacja pracy
studenta na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ formułować opinie dotyczące wykładanych
zagadnień i je argumentować

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

23

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

5

uczestnictwo w egzaminie

2

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagrożenia i aspekty prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych.
Ryzyko indywidualne i środowiskowe. Etapy oceny ryzyka. Kryteria
akceptowalności poziomu ryzyka. Poważna awaria, pożary i wybuchy. Modele
uwolnień i transportu zanieczyszczeń. Wykorzystanie wyników analizy ryzyka w
zarządzaniu środowiskowym. Systemy zarządzania środowiskowego. Narzędzia
wspomagające zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

W1, W2, W3

2.

Wykorzystanie metod obliczeniowych w analizie ryzyka i narzędzi
wspomagających zarządzanie ryzykiem środowiskowym: Obliczenia wielkości
emisji i poziomu stężeń w powietrzu. Ocena zagrożenia dla wód powierzchniowych
U1, U2, U3, U4
i podziemnych wskutek uwolnień substancji do środowiska. Zastosowanie list
kontrolnych i metod macierzowych w analizie ryzyka. Konsekwencje uwolnień
substancji. Scenariusze zdarzeń. Budowa drzewa zdarzeń i drzewa skutków.

3.

Wykorzystanie metod obliczeniowych w analizie ryzyka i narzędzi
wspomagających zarządzanie ryzykiem środowiskowym: Narzędzia
wspomagające podejmowanie decyzji - zastosowanie analizy wielokryterialnej,
analizy kosztów-korzyści i SWOT do wyboru wariantu najlepszego. Problem
lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie i inwestycji mogących
niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

U1, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu w formie testu
wielokrotnego wyboru i pytań otwartych

ćwiczenia

raport, zaliczenie, obserwacja pracy studenta
na zajęciach

udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw chemii i podstawowa wiedza z chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Wpływ zanieczyszczeń środowiska na owady zapylające
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b0a7a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów: - z efektami oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na owady
zapylające - ze sposobami identyﬁkacji zanieczyszczeń w organizmach pszczół i produktach pszczelich ze współczesnymi problemami związanymi z oddziaływaniem zanieczyszczeń na biosferę na przykładzie zjawiska
masowego wymierania pszczół.

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

scharakteryzować elementy środowiska oraz
środowiskowe procesy biologiczne związane
z migracją zanieczyszczeń. Umie określić wpływ
chemicznych zanieczyszczeń środowiska na owady
zapylające

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

wymienić i opisać właściwości najważniejszych
chemicznych zanieczyszczeń środowiska związanych
z działalnością człowieka i negatywnie wpływających
na owady zapylające. Posiada wiedzę na temat
współcześnie stosowanych pestycydów najnowszej
generacji.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student posiada wiedzę dotyczącą wpływu
różnorodnych toksykantów na owady.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

U1

samodzielnie korzystać z literatury fachowej
i w oparciu o zdobytą wiedzę literaturową oceniać
wpływ chemicznych zanieczyszczeń środowiska
na pszczoły i produkty pszczele.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

student zaproponować metodę analizy wskazanych
zanieczyszczeń w organizmach żywych oraz
zinterpretować wyniki analiz.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

student posiada umiejętność korelowania informacji
z różnych dyscyplin naukowych: chemii, biologii,
geograﬁi, toksykologii w odniesieniu do problematyki
związanej z wpływem zanieczyszczeń środowiska
na owady zapylające.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy
z zakresu chemii środowiska i innych nauk
przyrodniczych.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K2

wyrazić swoją opinię dotyczącą wpływu
zanieczyszczeń na pszczoły i produkty pszczele.
Potraﬁ przekazać swoją wiedzę zarówno specjalistom
z zakresu nauk przyrodniczych, jak i osobom nie
posiadającym wykształcenia kierunkowego.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny

K3

przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność. Potraﬁ realnie określić zagrożenia
konkretnych czynników antropogenicznych dla
owadów zapylających.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Problem masowego ginięcia pszczół (CCD - collony collapse disorder). Rola pszczół
dla środowiska, rolnictwa i gospodarki. Wartość produktów pszczelich
stosowanych przez człowieka. Znaczenie zjawiska CCD z punktu widzenia zdrowia
człowieka, gospodarki i ekonomii.
Czynniki środowiskowe negatywnie wpływające na owady zapylające.
Charakterystyka chemicznych zanieczyszczeń obecnych w środowisku
występowania pszczół i pozyskiwania produktów pszczelich: szkodliwych
pierwiastków chemicznych (metali, niemetali), związków nieorganicznych,
związków metaloorganicznych oraz toksycznych związków organicznych (ze
szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i pestycydów należących do różnych
grup chemicznych).
Środowiskowe procesy biologiczne: migracja substancji toksycznych w środowisku
oraz ich przenoszenie do organizmów, biodegradacja. Wpływ chemicznych
zanieczyszczeń owady. Reakcje organizmu na substancje toksyczne: odpowiedzi
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
poszczególnych układów narządów. Oddziaływanie toksykantów na procesy
K1, K2, K3
życiowe, w tym na rozrodczość.
Metody badań zawartości zanieczyszczeń w organizmach pszczół oraz w
produktach pszczelich ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów jedno- i
wielopierścieniowych, pestycydów oraz metali ciężkich. Dobór procedury
przygotowania próbek i metody oznaczania (ekstrakcja, chromatograﬁa), metody
kalibracji oraz stosowanych detektorów w zależności od rodzaju oznaczanych
substancji i rodzaju matrycy.
Krótkie omówienie innych antropogenicznych czynników negatywnie
wpływających na owady zapylające: hałas, promieniowanie elektromagnetyczne
(w tym jonizujące) i inne.
Sposoby korelacji uzyskanych wyników z parametrami biologicznymi
charakteryzującymi rodzinę pszczelą oraz wartością pozyskiwanych produktów
pszczelich.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w wykładach oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego
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Język C
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b0f851.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności programowania obliczeń w języku C.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

składnię i semantykę jeżyka C.

CHE_K2_W02

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować poprawne składniowo i semantycznie
konstrukcje w języku C.

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

wykorzystać podstawowe elementy środowiska
uruchomieniowego języka C w systemach zgodnych
ze standardem POSIX w celu wygenerowania postaci
wykonywalnej programu i jej uruchomienia.

CHE_K2_U02

projekt

U3

wartościować możliwe rozwiązania programistyczne
i wybierać konstrukcje adekwatne do postawionego
problemu.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U10

projekt

U4

stosować typowe techniki programowania
imperatywnego do rozwiązywania problemów
z domeny nauk przyrodniczych.

CHE_K2_U02

projekt

U5

współpracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje
i brać odpowiedzialność za wspólnie realizowany
projekt.

CHE_K2_U08

projekt

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fizyczna postać programu. Preprocesor, fazy kompilacji. System typów. Funkcje.
Instrukcja przypisania. Instrukcje sterujące. Wskaźniki. Biblioteka standardowa C.
Dynamiczna alokacja pamieci. Instrukcje wejścia/wyjścia. Biblioteki.
Implementacja algorytmów numerycznych przy użyciu biblioteki GSL.

W1, U1, U2, U3, U4, U5

Informacje rozszerzone

Sylabusy

423 / 564

Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Pozytywna ocena z testu.

laboratoria

projekt

Pozytywna ocena z projektu. Obecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na laboratoriach.

Sylabusy

424 / 564

Metody numeryczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b14ac4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami stosowanymi w obliczeniach naukowych
i ich wykorzystanie w pakietach obliczeń numerycznych. Po ukończeniu kursu student powinien posiadać
umiejętność doboru metody numerycznej adekwatnej do rozwiązywanego problemu obliczeniowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy matematyczne metod obliczeniowych

CHE_K2_W01

projekt
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W2

fakty o algorytmach, metodach numerycznych
i oprogramowaniu stosowanych w obliczeniach
naukowych

CHE_K2_W02

projekt

U1

dobrać metodę numeryczną adekwatną
do rozwiązywanego problemu obliczeniowego,
wykorzystując literaturę i internetowe źródła
informacji

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

projekt

U2

wykorzystać wybraną metodę w dostępnych pakietach
obliczeń numerycznych

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

projekt

CHE_K2_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dobrać metodę numeryczną adekwatną
do rozwiązywanego problemu obliczeniowego,
wykorzystując literaturę i internetowe źródła
informacji

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

20

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Arytmetyka zmiennopozycyjna. Analiza uwarunkowania problemu. Szacowanie
złożoności obliczeniowej. Podstawowe zagadnienia analizy numerycznej: algebra
liniowa, interpolacja i aproksymacja, całkowanie i różniczkowanie numeryczne,
równania i układy równań różniczkowych, optymalizacja.. Zastosowanie pakietów
do obliczeń numerycznych w typowych obliczeniach naukowych wykorzystujących
metody omówione w ramach wykładu

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

426 / 564

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

zaliczenie przedmiotu na podstawie wykonania miniprojektu

laboratoria

projekt

zaliczenie przedmiotu na podstawie wykonania miniprojektu

Sylabusy

427 / 564

Modelowanie molekularne w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b1a14d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem jest rozwijanie i praktyczne ćwiczenie umiejętności samodzielnego zastosowania
zaawansowanych metod modelowania molekularnego w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla
reprezentowanej przez studenta specjalizacji. W ramach laboratorium komputerowego, ćwiczenia pogrupowane
są w trzy ścieżki tematyczne związane z reprezentowaną specjalizacją (1. Chemia organiczna i biologiczna; 2.
Chemia nieorganiczna i strukturalna; 3. Chemia ﬁzyczna i ﬁzyka chemiczna); student realizuje wybraną ścieżkę
tematyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

428 / 564

posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zastosowań
w praktyce metod obliczeniowych chemii kwantowej
w ramach swojej specjalizacji (chemia organiczna,
chemia nieorganiczna, chemia ﬁzyczna lub ﬁzyka
chemiczna); posiada wiedzę o zakresie stosowalności
poszczególnych metod chemii kwantowej.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

1. Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie
zastosowań w praktyce metod obliczeniowych chemii
kwantowej w ramach swojej specjalizacji (chemia
organiczna, chemia nieorganiczna, chemia ﬁzyczna
lub ﬁzyka chemiczna) 2. Potraﬁ dobrać odpowiednią
metodę obliczeniową adekwatną do rozwiązania
konkretnego problemu

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić i przedyskutować wyniki obliczeń
w postaci raportu lub prezentacji

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ odnieść nabytą wiedzę na podstawie
interpretacji wyników metod obliczeniowych chemii
kwantowej do opanowanej wiedzy z zakresu chemii
ﬁzycznej, ﬁzyki chemicznej, chemii nieorganicznej lub
organicznej

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie; Potraﬁ samodzielnie
zaplanowac obliczenia których celem jest rozwiazanie
bardziej zlozonego problemu

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ korzystać z publikacji naukowych i baz danych
w celu pozyskania niezbednych informacji
do przygotowania danych do obliczeń oraz porownania CHE_K2_U01
wynikow swoich obliczen z wynikami znanymi
w literaturze

zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ współdziałać i pracować w zespole, przyjmując
w nim różne role

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

CHE_K2_U08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

429 / 564

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują wykład (15 godz.) oraz laboratorium komputerowe (30 godz.).
Celem wykładu jest rozszerzenie wiedzy studenta na temat praktycznych
aspektów zaawansowanych metod modelowania molekularnego, ze szczególnym
uwzględnieniem metod kwantowo-chemicznych stosowanych aktualnie w
praktyce badawczej w różnych dziedzinach chemii, a także zapoznanie studenta z
wybranym oprogramowaniem stosowanym w modelowaniu molekularnym.
Ćwiczenia komputerowe - obliczenia wykonywane samodzielnie przez studentów stanowić będą praktyczne przykłady zastosowania zaawansowanych metodologii
modelowania molekularnego w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych
dla reprezentowanej przez studenta specjalizacji. Ćwiczenia pogrupowane są w
trzy ścieżki tematyczne związane z reprezentowaną specjalizacją (1. Chemia
organiczna i biologiczna; 2. Chemia nieorganiczna i strukturalna; 3. Chemia
ﬁzyczna i ﬁzyka chemiczna); student realizuje wybraną ścieżkę tematyczną.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
U6

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie materiału wykładu włączone w zaliczenie zajęc laboratoryjnych
(przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń, sprawozdania

wykład

zaliczenie

laboratoria

zaliczenie na ocenę ocena przygotowania do ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń oraz sprawozdań

Sylabusy

430 / 564

Programowanie obliczeń naukowych w Fortranie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b1f9b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z standardem Fortran90/95/2003 i jego wykorzystaniem do programowania obliczeń
naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

składnię i semantykę języka Fortran

CHE_K2_W02

projekt

431 / 564

W2

pojęcie złożoności obliczeniowej; pojęcie optymalizacji
kodu i podstawowe zasady zrównoleglania obliczeń

CHE_K2_W02

projekt

W3

ograniczenia licencyjne oprogramowania

CHE_K2_W07

ocenianie ciągłe

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyrazić algorytm rozwiązania problemu
obliczeniowego w języku Fortran i ocenić złożoność
obliczeniową problemu

CHE_K2_U02

projekt

U2

wykorzystać dostępną dokumentację języka oraz
bibliotek oprogramowania; wykorzystać dostępną
angielskojęzyczną dokumentację języka oraz bibliotek
oprogramowania

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

projekt

CHE_K2_K04

projekt, ocenianie ciągłe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszukiwania niebędnych informacji o metodach
rozwiązywania problemów programistycznych
w publicznie dostępnych źródłach

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

40

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
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Standard Fortran 90/95/2003. Typy danych, precyzja. Instrukcje języka Fortran.
Operacje I/O, pliki zewnętrzne. Podprogramy. Zasięg zmiennych. Dynamiczne
struktury danych i wskaźniki. Szacowanie złożoności obliczeniowej. Biblioteki BLAS
W1, W2, W3, U1, U2, K1
i Lapack. Wykorzystanie standardu OpenMP do zrównoleglania obliczeń. Analiza i
modyﬁkacja przykładowych kodów chemii obliczeniowej. Kompilatory,
optymalizacja kodu

Informacje rozszerzone

Sylabusy

432 / 564

Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, ocenianie ciągłe zaliczenie na podstawie wykonanego miniprojektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "technologia informacyjna" lub równoważnego

Sylabusy

433 / 564

Programowanie obliczeń naukowych w języku Python
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5cac67bf9a44a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne paradygmaty programowania

CHE_K2_W02

projekt, zaliczenie

W2

składnię i semantykę języka Python

CHE_K2_W02

projekt, zaliczenie

W3

pojęcie złożoności obliczeniowej

CHE_K2_W02

projekt, zaliczenie

W4

podstawowe algorytmy obliczeniowe

CHE_K2_W02

projekt, zaliczenie

Sylabusy

434 / 564

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie projektu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe i zaawansowane konstrukcje języka Python

W1, W2

2.

Biblioteka standardowa

W1, W2

3.

Wykorzystanie pakietu SciPy do prowadzenia obliczeń

W2, W3, W4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

laboratoria

projekt

uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionego projektu

Sylabusy

435 / 564

Historia chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569923309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami historii chemii oraz przedstawienie
zawiłych dróg rozwoju chemii na przestrzeni wieków. Treści wykładu przekażą studentom szereg ciekawostek
oraz uświadomią, że obecny stan wiedzy chemicznej to wynik działań wielu pokoleń naukowców.

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 kształtowanie się terminologii
chemicznej na tle odkryć chemicznych

CHE_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie etapy rozwoju wiedzy dotyczące
podstawowych praw chemicznych na przełomie
wieków

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie zmiany zachodzące w podejściu
do przeprowadzania eksperymentu chemicznego

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie osiągnięcia chemiczne w kontekście
etycznych i nieetycznych zachowań

CHE_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ w sposób krytyczny korzystać z różnorodnych
źródeł informacji naukowej, w tym zbiorów
muzealnych

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ przedstawić w formie pisemnej sylwetki
naukowców oraz ich odkrycia mające wpływ
na współczesny kształt nauk przyrodniczych

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy; realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych oraz dbałości
o zasoby muzealne nauk przyrodniczych
a w szczególności chemii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Początki chemii. Rozwój i osiągnięcia technologiczne w dziedzinie chemii w
epokach miedzianej, brązowej i żelaznej. Rozwój praktycznej chemii w
starożytnych państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego, Indiach i
Chinach. Poglądy na budowę materii głoszone przez ﬁlozofów greckich. Początki
alchemii na forum międzynarodowym, rozwój alchemii arabskiej (VIII w.) i
europejskiej (X-XVII w.). Alchemia praktyczna i spekulatywna. Odkrycie nowych
pierwiastków, związków chemicznych, rozwój aparatury. Avicenna - ﬁlozof,
alchemik, ojciec medycyny i farmacji. Księgozbiory w bibliotekach arabskich,
odkrycia alchemików europejskich (Albert Wielki, R. Bacon, Pseudo-Geber); język
alchemiczny. Prace Agricoli. Jatrochemia. Teoria ﬂogistonu. Początki chemii
naukowej. Rozwój chemii w XVIII-XX w.: podstawowe prawa chemiczne, symbole
chemiczne - tablica układu okresowego. Rozwój chemii organicznej.
Promieniotwórczość. Izotopy. Historia teorii budowy atomu. Rozwój chemii w
Polsce w epoce żelaza. Polscy alchemicy - Michał Sędziwój. Chemia w Szkole
Głównej Koronnej - historia chemii na UJ. Rozwój chemii na Uniwersytecie
Wileńskim, Lwowskim i Warszawskim. Międzynarodowe i Polskie Towarzystwa
Naukowe.

1.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testu (40 pytań) oraz 2 pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku (CHM, OSR, ZMN) i III roku (CHE, ZMN) studiów I stopnia oraz I roku (CHE, CHM, ZMN) i II roku
(CHE, ZMN) studiów II stopnia.

Sylabusy
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Absolwent na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca75696f1eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
0031Umiejętności osobowościowe

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
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy, potraﬁ przedstawić etapy
procesu rekrutacji.

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
o rynku pracy

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić wyniki badań, a także inne własne
osiągnięcia w kontekście procesu rekrutacyjnego

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ napisać cv, list intencyjny i motywacyjny oraz
określić kierunki dalszego rozwoju kompetencji

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ omówić zalety i wyzwania samozatrudnienia,
zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

wykonanie ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo pracy, rodzaje umów, obowiązki i prawa pracownika. Etapy rekrutacji:
analiza dokumentów, rozmowa kwaliﬁkacyjna, testy, centrum oceny.

W1

2.

Charakterystyka małopolskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Źródła
informacji o rynku pracy: urzędy pracy, prasa, portale pracodawców, portale
społecznościowe, Targi pracy, konferencje branżowe

U1

3.

Autoprezentacja - treści, forma, zasady

U2

4.

Wymagania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys,
list motywacyjny, kwestionariusz aplikacyjny itp.). Diagnoza własnych potrzeb i
możliwości rozwoju kompetencji

U3

5.

Samozatrudnienie. Podstawy biznes planu. Podstawowe zasady negocjacji.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywne oceny z zadań: życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na
zaliczenie na ocenę pytanie z kwestionariusza aplikacyjnego, charakterystyka pracodawcy,
symulacja rozmowy kwaliﬁkacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

441 / 564

Metody aktywizujące w nauczaniu chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b974be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0114Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną

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: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie jego uczestników do prowadzenia kształcenia chemicznego metodami aktywizującymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka potraﬁ wymienić i opisać metody
aktywizujące stosowane w nauczaniu chemii
na różnych etapach kształcenia

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ pracować w zespole międzyprzedmiotowym
odpowiedzialnym za organizację pracy uczniów
metodą projektów.

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ realizować samokształcenie oraz stymulować
samodzielną pracę cznia w kontekście uczenia się
przez całe życie.

CHE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej
wiedzy w pracy w szkole, potraﬁ dobrać metody
nauczania dydaktyczne (w tym metody aktywizujące)
do założonego celu i efektów kształcenia. Jest gotów
do wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, odpowiedzialnością, rzetelnością
i sumiennością.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

przygotowanie projektu

4

przygotowanie do ćwiczeń

4

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Deﬁnicja metody aktywizującej. Dyskusja - rodzaje i zasady prowadzenia, Przegląd
metod aktywizujących (omawianych na przykładach z chemii): burza mózgów,
plakat, sąd nad poglądem, metoda przypadków, inscenizacja, mapa pojęciowa,
metaplan, drzewko decyzyjne, analiza SOFT/SWOT, argumenty za i przeciw,
W1
dywanik pomysłów, symulacja, metoda ról, szkielet ryby, akwarium, TNG, zagadka
kryminalna, kula śnieżna, jigsaw, dyskusja panelowa, struktura (hipoteza i jej
weryﬁkacja) i zasady kształcenia metodą problemową.

2.

Omówienie nauczania opartego na metodzie projektów i metodzie modułowej.
Praca z grupą - etapy formowania się grupy, przyjmowane role w grupie, zasady
efektywnej pracy grupy

U1

3.

Formy kształcenia: szkolne i pozaszkolne, etapy edukacji, kształcenie przez całe
życie.

U2

Sylabusy
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Porównanie kształcenia metodami podającymi i poszukującymi. Profesjonalne
podejście do zadań i roli społecznej nauczyciela.

4.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pozytywna ocena udziału w dyskusjach i pracy
grupowej, pozytywna ocena prezentacji końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Popularyzacja nauk przyrodniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569b9d189.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom potrzeby właściwej promocji nauki oraz jej popularyzacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową, dydaktyczną
i popularyzatorską, jak również z promocją nauki

CHE_K2_W06

prezentacja
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potraﬁ wymienić i scharakteryzować efektywne
i atrakcyjne formy przekazywania wiedzy i promocji
nauki, jak również przykłady inicjatyw
popularyzujących wiedzę - potraﬁ opisać rolę środków
masowego przekazu oraz mediów społecznościowych
w promocji i popularyzacji nauki , jak również potraﬁ
wymienić cechy publikacji popularno-naukowej

CHE_K2_W03

prezentacja

U1

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami zarówno w postaci słownej i pisemnej
(notatka prasowa lub artykuł popularno-naukowy,
scenariusz warsztatów popularno-naukowych)

CHE_K2_U05

projekt

U2

potraﬁ dokonać oceny różnych mediów
wypowiadających się na tematy naukowe: czasopism
popularno-naukowych, źródeł internetowych, audycji
RTV

CHE_K2_U01

esej

CHE_K2_K06

projekt

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wyjaśnić potrzebę informowania społeczeństwa
o kierunkach prowadzonych badań i stanie ich
zaawansowania, ukazywania użyteczności nauki i jej
zastosowania w gospodarce i życiu codziennym

K2

potraﬁ omówić potrzebę rzetelności popularyzacji
nauki w środkach masowego przekazu oraz w mediach CHE_K2_K03
społecznościowych

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Na zajęciach studenci: 1. Poznają różne sposoby przekazywania wiedzy, formy
edukacji nieformalnej, edukacji przez całe życie, dydaktyczne metody
aktywizujące, krajowe i międzynarodowe projekty i inicjatywy związane z
promocją i popularyzacją nauk; próbują odpowiedzieć na pytanie: Jaką rolę w
społeczeństwie odgrywają i jak organizować inicjatywny typu: Festiwal Nauki,
Piknik Naukowy, Noc naukowców oraz instytucje typu: Ogród doświadczeń, Muzea
Interaktywne, Centra Nauki? Przygotują scenariusz zajęć warsztatowych.

W1, W2

2.

Na zajęciach studenci: 2. Dowiedzą się jak przygotować krótkie wystąpienie ustne
z wykorzystaniem zasad komunikacji niewerbalnej (zasada TTT oraz what? when?
where? who? why?)

U1

3.

Na zajęciach studenci: 3. Dowiedzą się jaką rolę w popularyzacji nauki odgrywają
media (radio, TV, prasa, internet) w oparciu o przeprowadzoną analizę wybranych
fragmentów tekstów i audycji

U2

4.

Na zajęciach studenci: 4. Zanalizują rzetelność informacji naukowych
prezentowanych przez media społecznościowe (np. facebook , youtube, Twitter) i
zawartych w czasopismach popularno-naukowych poznając zasady prawne i
etyczne promocji nauk; Przygotują notatkę prasową i artykuł popularno-naukowy.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie wszystkich obecności, aktywności na
projekt, esej, prezentacja zajęciach i platformie oraz poprawności wszystkich wykonywanych
zadań.
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Spektroskopia Ramana w katalizie nowych materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ba2ce5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0539Programy i kwaliﬁkacje związane z naukami
ﬁzycznymi gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesną metodyką badania katalizatorów i nowych materiałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ wykorzystać podstawy wyższej matematyki
i opis zjawisk ﬁzycznych stanowiących podstawę
zjawiska rozproszenia światła.

CHE_K2_W02

egzamin pisemny
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W2

umie wykorzystać modele ﬁzyczne i aparat
matematyczny stanowiące podstawę metod
obliczeniowych spektroskopii ramanowskiej.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W3

zna metody otrzymywania katalizatorów
w szczególności katalizatorów na nośnikach. Potraﬁ
określić znaczenie materiałów węglowych i polimerów
we współczesnej nauce, przemyśle i medycynie.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W4

potraﬁ rozwiązać zadany problem dotyczący katalizy
lub nowych materiałów oceniając zmienność wielkości
spektroskopowych i przedyskutować otrzymane
wyniki.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W5

potraﬁ wykorzystać zasady BHP, które trzeba
uwzględnić w pracy ze spektrometrem ramanowskim,
z mikroskopem optycznym i z laserowymi źródłami
promieniowania.

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

W6

ma świadomość odpowiedzialności i zagrożeń
związanych z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla CHE_K2_W03
zdrowia człowieka i skażenia świata przyrody.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie wykorzystać informacje uzyskane z klasycznej
literatury fachowej, baz danych i innych nowoczesnych
źródeł i wykorzystać je do analizy badanych
CHE_K2_U01
materiałów w aspekcie ich interdyscyplinarnych
zastosowań.

egzamin pisemny

U2

potraﬁ postawić i rozwiązać problem badawczy
oceniając zmienność wielkości spektroskopowych
i przedyskutować otrzymane wyniki.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracuje nad podniesieniem swego poziomu wiedzy
ze spektroskopii, katalizy oraz nowych materiałów
w aspekcie ich interdyscyplinarnych aplikacji.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny

K2

potraﬁ odpowiedzialnie ocenić zagrożenia związane
z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla zdrowia
człowieka i skażenia przyrody. Potraﬁ sformułować
odpowiednie postulaty i apele do stosownych
instytucji. Potraﬁ uświadamiać społeczeństwo.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy

449 / 564

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady spektroskopii ramanowskiej. Nowoczesna aparatura i techniki stosowane
do pomiarów widm ramanowskich. Zalety i wady metody w zastosowaniu do
zagadnień badania struktury katalizatorów i nowych materiałów. Mikroskopia
ramanowska - przykłady. Katalizatory osadzone na nośnikach (tlenkach wanadu,
manganu, molibdenu). Strukturalna informacja molekularna dotycząca specyﬁki
tlenków na powierzchni katalizatora. Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do
analizy fulerenów i nanomateriałów węglowych: nanorurek jednościennych i
wielościennych, grafemu. Ceramika specjalnego przeznaczenia. Polimery, stopień
krystaliczności.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

450 / 564

Frontiers in Crystal Engineering
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569ba863f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami inżynierii krystalicznej materiałów
funkcjonalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
projektowania struktur krystalicznych w oparciu
o metody koncepcyjne.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja
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W2

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
chemii, krystalograﬁi i analizy strukturalnej.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

student rozumie zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związane z pracą naukową
a w szczególności zna zagadnienia z zakresu ochrony
własności intelektualnej oraz ochrony praw autorskich.

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej i dostępnych baz
danych w celu pozyskania niezbędnych informacji
do projektowania struktur krystalicznych.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

zaprojektować eksperyment mający na celu
otrzymanie nowego materiału o zadanych
własnościach oraz potraﬁ krytycznie oceniać uzyskane
wyniki.

CHE_K2_U02

prezentacja

U3

ocenić krytycznie i przedstawić wyniki odkryć
dokonanych w dziedzinie inżynierii krystalicznej.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

prezentacja

U4

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+).

egzamin pisemny,
prezentacja

U5

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia.

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega praw autorskich oraz postępuje
zgodnie z etosem badacza

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03

prezentacja

K2

student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
oraz jest gotów do korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

zastosowania zdobytej wiedzy w projektowaniu
struktur krystalicznych o zadanych właściwościach
ﬁzycznych/chemicznych i/lub biologicznych.

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Rozpoznawanie oraz samo-składanie cząsteczkowych bloków budulcowych
(syntony/tektony, spacery/konektory); Inżynieria krystaliczna – rola bazy CSD;
Przewidywanie struktur krystalicznych – metody; metody krystalograﬁi kwantowej
w inżynierii krystalicznej; Międzycząsteczkowe i wewnątrzcząsteczkowe
oddziaływania – zastosowanie do projektowania struktur krystalicznych,
Klasyﬁkacja i nomenklatura wieoskładnikowych materiałów, Projektowanie faz
krystalicznych pod kątem interesujących wlaściwości farmakologicznych,
energetyczne ko-kryształy, plastyczne/elastyczne materiały wieloskładnikowe,
materiały optyczne; Polimorﬁzm i pseudo-polimorﬁzm – wyzwania w inżynierii
krystalicznej; Wybrane przykłady z zakresu inżynierii krystalicznej materiałów
funkcjonalnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
pozytywna ocena z seminarium.

seminarium

prezentacja

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji oraz na podstawie
uczestnictwa w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Obecność na seminariach obowiązkowa.

Sylabusy
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Charge density from X-ray diﬀraction studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569badbfe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu analizy rozkładów gęstości elektronowej otrzymanych na drodze eksperymentu
rentgenowskiego oraz periodycznych obliczeń kwantowo-mechanicznych.

C3

Zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem rozkładów gęstości elektronowej w korelacji struktury
krystalicznej z jej własnościami ﬁzycznymi.

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

dysponuje wiedzą w zakresie zaawansowanej analizy
strukturalnej w kierunku wyznaczania rozkładów
gęstości elektronowej

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W2

dysponuje dobrze ugruntowaną wiedzą z zakresu
chemii i krystalograﬁi

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dokonać analizy rozkładu gęstości elektronowej
w wybranej strukturze krystalicznej

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

potraﬁ korzystać z literatury fachowej i publikacji
o zakresie międzynarodowym

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U09

raport

U3

potraﬁ przedstawić wyniki badań w postaci
samodzielnie przygotowanego raportu zawierającego
opis i cel pracy, metodologię oraz dyskusję
otrzymanych wyników

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega praw autorskich

CHE_K2_K03

raport

K2

krytycznie ocenia poprawność analizowanych danych
w zakresie rozkładu gęstości elektronowej

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do teorii rozpraszania promieniowania rentgenowskiego.

W2, U2

2.

Modele rozpraszania: model niezależnego atomu (IAM), formalizm kappa, opis
multipolowy gęstości elektronowej asferycznego atomu.

W1, U2

3.

Modelowanie i analiza parametrów przemieszczeń w eksperymentalnych
rozkładach gęstości elektronowej.

W1, W2, U2

4.

Symulacje kwantowo-mechaniczne - cząsteczka a struktura periodyczna.

W1, W2, U2

5.

Partycjonowanie i topologia gęstości elektronowej: a) schematy partycjonowania
b) teoria kwantowa atomów w molekułach (AIM) c) deﬁnicja punktu krytycznego
d) Laplasjan gęstości elektronowej e) klasyﬁkacja wiązań na podstawie topologii
gęstości elektronowej - ilościowa inżynieria krystaliczna.

W1, U1, U2, K2

6.

Warunki pomiarów dyfraktometrycznych w celu uzyskania rozkładów gęstości
elektronowej.

W1, U1, U3, K2

7.

Informacja chemiczna z rozkładów gęstości elektronowej.

W1, W3, U1, U3, K1

8.

Międzycząsteczkowe energie oddziaływań i własności elektrostatyczne wybranych
struktur krystalicznych.

W1, U1

9.

Gęstość elektronowa w nauce o materiałach.

W1, W3, U1, K1

10.

Aplikacja gęstości elektronowej w badaniach makrocząsteczek.

W1, W3, U1, K1

11.

Gęstość elektronowa w warunkach ekstremalnych

W1, W2, U2, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru, dopuszczenie do egzaminu po
zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych

laboratoria

zaliczenie na ocenę, raport

obecność na zajęciach, wykonanie zadań w trakcie laboratorium,
końcowy raport z wykonywanych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z krystalograﬁi i krystalochemii oraz rentgenowskiej analizy strukturalnej. Odbyty kurs z podstaw
chemii kwantowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Nowoczesne metody badań materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bb36ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie analizy
strukturalnej monokryształów i polikryształów i zna
podstawy obliczeń kwantowo-mechanicznych w ciele
stałym

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje dobrze ugruntowaną wiedzą z zakresu
nowych technik badawczych chemii i krystalograﬁi

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

umie korelować wyniki badań z zakresu różnych
technik badawczych ciała stałego
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ krytycznie ocenić znaczenie i celowość
rejestracji i analizowania danych w zakresie
nowoczesnych technik badania ciała stałego

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Promieniowanie synchrotronowe (SR). Wytwarzanie i własności. Eksperymenty w
warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Możliwości badań monokryształów i
proszków z użyciem SR (badania non ambient i time resolved). Badania białek,
badania z użyciem promieniowania białego. Lasery rentgenowskie na wolnych
elektronach XFEL, perspektywy badań rentgenowskich z użyciem XFEL.
Promieniowanie neutronowe (NR). Własności neutronu i jego oddziaływanie z
materią. Sposoby otrzymywania wiązek neutronowych (reaktor stacjonarny i
periodyczny, źródło spalacyjne). Elementy aparatury – geometria prosta i
odwrotna. Podział metod neutronowych Zastosowanie neutronów do badania
struktur krystalicznych – dyfrakcja przy lambda=const i metoda time of ﬂight.
Porównanie z dyfrakcją promieni X. Rodzaje uporządkowań magnetycznych.
Wykorzystanie metod rozpraszania neutronów do określania uporządkowania
magnetycznego. Promieniowanie elektronów (ER) i zastosowania strukturalne.
Własności elektronów, teorie rozpraszania. Eksperymenty SEM, TEM. Nowe
techniki ograniczające wielokrotne rozpraszanie. Badania strukturalne z użyciem
W1, W2, U1, K1
metod PED, RED. Badania strukturalne nano-obiektów i preparatów
polikrystalicznych z użyciem ED. Gestość elektronowa (ED). Wstęp do
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego: model niezależnego atomu (IAM),
opis multipolowy gęstości elektronowej (MM), model atomu Hirshfelda (HAR).
Wymagania eksperymentalne do wyznaczania eksperymentalnych rozkładów
gęstości elektronowej. Zastosowanie promieniowania synchrotronowego.
Ilościowa inżynieria krystaliczna: topologia gęstości elektronowej (teoria Badera,
partycjonowanie Hirshfelda). Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka
oddziaływań w ciele stałych, energie oddziaływań oraz własności elektrostatyczne.
Korelacja struktura-własność ﬁzyczna. Połączenie eksperymentów dyfrakcyjnych
na elektronach i neutronach do opisu rozkładu gęstości elektronowej w ciele
stałym. Pomiary rentgenowskie w warunkach ekstremalnych (np. z
zastosowaniem wysokich ciśnień, fotokrystalograﬁa). Modelowanie gęstości
elektronowej w makromolekułach.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie kolokwium końcowego, test 1-krotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Analiza strukturalna i krystalochemia (Chemia 2-stopnia, 1 rok)

Sylabusy
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Fundamentals of environmental catalysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bb9279.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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;

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

CHE_K2_U04

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;

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ ocenić swoją wiedzę w obszarze
wykładanych treści i rozumie rolę kształcenia
ustawicznego;

CHE_K2_U09

egzamin pisemny

U4

student/ka potraﬁ formułować opinie w języku
angielskim dotyczące wykładanych treści;

CHE_K2_U06

egzamin pisemny

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

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

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

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 wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone obowiązkowe kursy: Podstaw chemii, Chemii ﬁzycznej, Chemii nieorganicznej oraz Chemii organicznej

Sylabusy
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Umiejętności interpersonalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bbebc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

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

Calem kursu jest nabycie i/lub wyszkolenie umiejętności interpersonalnych i społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety
służące planowaniu i realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy, odpowiedzialny oraz do wypełniania
zobowiązań społecznych,

K1

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, blokady
komunikacyjne, narzędzia skutecznej i efektywnej komunikacji, kanały
komunikacyjne
2. Asertywność – charakterystyka, techniki
3. Proces grupowy – charakterystyka i mechanizmy działania
4. Konﬂikt – analiza konﬂiktów, strategiczne wzorce rozwiązywania konﬂiktów,
zarządzanie konﬂiktem w grupie
5. Negocjacje
6. Mediacje
7. Emocjonalne aspekty negocjacji i mediacji
8. Reguły wywierania wpływu społecznego – charakterystyka
9. Zjawisko manipulacji
10. Inteligencja interpersonalna a kompetencje społeczne – podsumowanie

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie udziału w zajęciach oraz końcowego testu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Clay Minerals and Zeolites
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bc4659.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z chemią minerałów ilastych oraz zeolitów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

własności i zastosowania materiałów
(glino)krzemianowych, w tym głównie materiałów
ilastych oraz zeolitów

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii
materiałów ilastych i zeolitów

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

znajdować niezbędne informacje w literaturze
fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna
czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego
kierunku studiów, a w szczególności wybranej
specjalności

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć w zakresie materiałów ilastych oraz zeolitów.

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
fachową w zakresie chemii (glino)krzemianów

CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszanowania własności intelektualnej, przestrzegania
zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym
praw autorskich

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

przygotowanie referatu

9

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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Zajęcia obejmują wprowadzenie do chemii materiałów minerałów ilastych oraz
zeolitów i materiałów zeolitopodobnych w postaci 30 godzin wykładów.
Podstawowe zagadnienia wykładu będą się skupiać na kliku podstawowych
działach. Wykład rozpoczyna systematyka krzemianów ze szczególnym
uwzględnieniem grupy glinokrzemianów i zeolitów. Zostają wprowadzone deﬁnicje
i najważniejsze własności krzemianów, glinokrzemianów, materiałów
hierarchicznych oraz materiałów mezoporowatych. Omówione zostaną różne
metody syntezy oraz modyﬁkacji chemicznych i strukturalnych. Kolejnym
tematem jest zastosowanie przemysłowe tych materiałów jako sorbentów oraz
katalizatorów oraz najnowsze trendy w badaniach wykonywanych pod kątem ich
ewentualnych alternatywnych zastosowań. Na końcu zostaną omówione wybrane
metody badania właściwości materiałów porowatych (m. in. adsorpcja azotu i
argonu, metody mikrokalorymetryczne, spektroskopia FTIR, EPR, NMR, testy
katalityczne).

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja popularnonaukowa, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
prezentacja ustna, egzamin pisemny

Sylabusy
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Mechanizmy reakcji związków koordynacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bca17d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

Nauczenie metodyki badań kinetycznych oraz pojawiających się problemów eksperymentalnych. Poznanie
technik badawczych stosowanych w kinetyce chemicznej z ich podziałem ze względu na ramy czasowe reakcji.
Zaznajomienie się z typami mechanizmów reakcji, ich identyﬁkacja na podstawie danych eksperymentalnych,
w tym danych aktywacyjnych. Problemy z analizą danych aktywacyjnych i układy, w których bezpośrednia
analiza tych danych może być obarczona dużym błędem. Zapoznanie się z mechanizmami substytucji opisanymi
w literaturze i ich zależności od liczby koordynacyjnej atomu centralnego oraz rodzaju atomu centralnego
i ligandów. Wpływ liczby koordynacyjnej, położenia atomu centralnego w układzie okresowym oraz ligandów
na możliwość i szybkość zmiany symetrii związków kompleksowych, a w związku z tym na możliwość izolacji
izomerów. Uzyskanie praktycznej znajomości wpływu ogólnie pojmowanego środowiska reakcji na jej mechanizm
oraz w jakich układach wpływ środowiska można zaniedbać. Zaznajomienie się z reakcjami redoksowymi, typami
mechanizmów transferu elektronu oraz metodami rozpoznawania typu mechanizmu. Zapoznanie się z ogólnymi
prawidłowościami dla reakcji addycji, insercji, katalizy, aktywacji oraz eliminacji w zależności od atomu
centralnego jego symetrii, stopnia utlenienia i innych właściwości ﬁzykochemicznych.

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

student zna zaawansowane problemy badania
mechanizmów reakcji chemicznych. Zna metody
rozpoznawiania przebiegu reakcji redoksowych
w układach nieorganicznych, zna typy mechanizmów
i ich eksperymentalne metody wertyﬁkacji. Zna
problemy związane z wpływem otoczenia
na mechanizm reakcji. Zna sposoby aktywacji wiązań
w czasteczce, mechanizmy działania katalizatorów
w istotnych procesach przemysłowych, problemy
związane z wyborem warunków prowadzenia reakcji.
Zna główne typy mechanizmów i ich zmiennośc
w zależności od pozycji pierwiastka w układzie
okresowym.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przewidzieć zmianę reaktywności przy zmianie
waruków reakcji i reagentów. Potraﬁ przewidzieć rolę
otoczenia na kinetykę reakcji, potraﬁ zaproponować
metody weryﬁkacji rodzaju mechanizmu reakcji.
Student potraﬁ przewidzieć jakie problemy można
napotkać w badaniach kinetycznych i jakie są sposoby
rozwiązywania niektórych z nich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wie, że stałe pogłębianie swojej wiedzy
z fachowych źródeł jest niezbędne w pracy
doświadczalnej i interpretacji uzyskanych wyników.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podstawy kinetyki chemicznej w ujęciu mechanistycznym, mechanizm a równanie
kinetyczne, przykłady. Klasyﬁkacja mechanizmów, parametry aktywacyjne,
kłopoty z klasyﬁkacją na podstawie danych aktywacyjnych, przykłady oraz
sposoby eksperymentalne na uściślenie mechanizmów. Omówienie technik
badawczych w zależności od skali czasowej reakcji, metody wzbudzania reakcji, w
tym termiczne, ultradźwiękowe, fotochemiczne i inne. Omówienie wielościanów
koordynacyjnych spotykanych dla wszystkich pierwiastków wraz z ich stabilnością
termiczną i kinetyczną. Mechanizmy substytucji a liczba koordynacji, typ atomu
centralnego oraz typ ligandów. Trendy w grupie oraz w okresie, przykłady.
Reakcje prowadzące do zmiany symetrii a liczba koordynacji. Możliwości izolacji
izomerów a liczba koordynacji oraz typ mechanizmu reakcji. Substytucja w
W1, U1, K1
karbonylkach jako modelowy przykład problemów eksperymentalnych w
najprostszych układach. Mechanizm wymiany rozpuszczalnika. Wpływ
rozpuszczalnika oraz środowiska reakcji na mechanizm. Reakcje redoksowe, typy,
metody badawcze oraz sposoby rozpoznawania mechanizmu transferu elektronu.
Typowe utleniacze i reduktory, mechanizm ich działania oraz pojawiające się
komplikacje eksperymentalne. Układy z mieszaną wartościowością, preasocjacja,
układy biologiczne Przykłady oraz generalne trendy w układzie okresowym.
Procesy aktywacji, insercji, addycji, katalizy, eliminacji, reakcje na
skoordynowanych ligandach a położenie atomu centralnego w układzie
okresowym, generalne różnice pomiędzy pierwiastkami różnych bloków, przykłady
obrazujące generalne trendy. Kinetyka reakcji wybuchowych.

1.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu lub zaliczenie na podstawie obecności (w
zależności od charakteru udziału studenta w zajęciach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z Chemii Fizycznej, Chemii Nieorganicznej I i II, Podstaw Chemii

Sylabusy
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Fotochemia związków koordynacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bcfc88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z aktualną wiedzą z zakresu fotochemii i fotoﬁzyki związków koordynacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

472 / 564

W1

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
fotochemii i fotoﬁzyki związków koordynacyjnych.
Student zna rolę związków koordynacyjnych i rolę
fotochemii i fotoﬁzyki związków koordynacyjnych
w procesach naturalnych oraz potraﬁ podać przykłady
zastosowań w ochronie zdrowia i środowiska. W
wybranych zakresach fotochemii i fotoﬁzyki związków
koordynacyjnych metali d elektronowych posiada
pogłębioną wiedzę umożliwiającą samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U04

esej, prezentacja

CHE_K2_K07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z literatury naukowej poświęconej roli
fotochemii związków koordynacyjnych w układach
naturalnych i wykreowanych przez człowieka. Student
potraﬁ połączyć wiedzę z zakresu fotochemii,
fotoﬁzyki oraz chemii koordynacyjnej i biologicznej
w wybranych aspektach badań podstawowych
i zastosowań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawienia roli związków koordynacyjnych
w procesach konwersji energii słonecznej oraz
nakreślenia ich znaczenia dla zrównoważonego
rozwoju.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie referatu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

473 / 564

Podstawy fotochemii i fotoﬁzyki. Kompleksy metali w elektronowych stanach
wzbudzonych - charakterystyka i procesy dezaktywacji. Procesy fotoﬁzyczne i
reakcje fotochemiczne związków koordynacyjnych. Reakcje fotosensybilizowane i
fotokatalityczne. Procesy multifotonowe. Związki koordynacyjne w konwersji
energii słonecznej. Przykłady wykorzystania fotochemii związków
koordynacyjnych w środowisku i medycynie.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

zaliczenie na ocenę

seminarium

esej, prezentacja

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej, Chemii nieorganicznej, Chemii organicznej

Sylabusy

474 / 564

Zaawansowane modelowanie molekularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bd59a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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 podstawami teoretycznymi zaawansowanych metod modelowania oraz zakresami ich
zastosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

475 / 564

fakty o zaawansowanych metodach chemii kwantowej
i zakresie ich zastosowania

W1

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystać dostępną literaturę fachową
do pozyskania informacji o aktualnym stanie rozwoju
wybranej metody chemii kwantowej

U1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

14

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

Metody post-HF chemii kwantowej (MP2, CIS). Energie wzbudzeń, optymalizacja
geometrii stanów wzbudzonych (TDDFT). Efekty rozpuszczalnika w modelowaniu
molekularnym. Modelowanie własności elektrycznych cząsteczek.

W1, U1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 50% punktów na egzaminie testowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu chemii kwantowej, mechaniki kwantowej lub równoważnego

Sylabusy

476 / 564

Zaawansowane modelowanie molekularne - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bdb990.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metody chemii kwantowej i wyborem odpowiedniej metody
do rozwiązywania problemów modelowania molekularnego, w szczególności w odniesieniu do modelowania
własności spektroskopowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

477 / 564

W1

fakty o zaawansowanych metodach chemii kwantowej
i zakresie ich stosowalności

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać odpowiednią metodę do rozwiązywania
problemów modelowania molekularnego, bazując
na aktualnym stanie wiedzy

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

raport

U2

przedstawić wyniki modelowania w postaci raportu

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U06

raport

CHE_K2_K04

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pozyskiwania z bieżącej literatury informacji
o aktualnym stanie metodologii obliczeń
kwantowochemicznych

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie raportu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

Metody post-HF chemii kwantowej (MP2, CIS). Energie wzbudzeń, optymalizacja
geometrii stanów wzbudzonych (TDDFT). Efekty rozpuszczalnika w modelowaniu
molekularnym. Modelowanie własności elektrycznych cząsteczek.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera

Sylabusy

478 / 564

Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest wykonanie ćwiczeń i przygotowanie sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu chemii kwantowej, mechaniki kwantowej lub równoważnego

Sylabusy

479 / 564

Teoretyczna spektroskopia chemiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569be1696.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

aparat matematyczny metod chemii kwantowej

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02

egzamin pisemny

W2

teorię oddziaływań ruchów jądrowych i elektronowych
(przybliżenie adiabatyczne, nieadiabatyczne
i aproksymacja Borna-Oppenheimera)

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W3

podstawy teorii sprzężeń wibronowych.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W4

spektroskopowe reguły wyboru rządzące procesami
jednofotonowymi oraz wielofotonowymi

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Sylabusy

480 / 564

W5

aparat teorii grup niezbędny do interpretacji wyników
eksperymentalnych w spektroskopii przejść
podczerwonych i elektronowych

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W6

metody interpretacji danych doświadczalnych
w wybranych przez siebie dziedzinach spektroskopii
molekularnej

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uczyć się samodzielnie i korzystać z naukowych źródeł
informacji (literatura, bazy danych)

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

formułować opinie i argumentować na rzecz
posiadanej wiedzy fachowej na podstawie zdobytej
wiedzy

CHE_K2_U10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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.

Teoria oddziaływań ruchów elektronowych i jądrowych (przybliżenie BO i
odstępstwa od tego przybliżenia, aproksymacja adiabatyczna, diabatyczna i crude
adiabatyczna, dynamiczny efekt Jahna-Tellera, sprzężenie wibronowe, efekty
Francka-Condona); Prawdopodobieństwa przejść optycznych (procesy
jednofotonowe-absorpcja, emisja, dichroizm kołowy, procesy dwufotonoweabsorpcja dwufotonowa, emisja dwufotonowa, rozproszenie kombinowane, reguły
wyboru dla przejść optycznych); Przejścia optyczne w obecności pól zewnętrznych
(efekt Starka, efekt Zeemana, magnetyczny dichroizm kołowy, podstawy teorii
NMR i EPR, zastosowania do wybranych zagadnień); Podstawy spektroskopii
przejść elektronowych i dichroizmu kołowego (CD) (struktura dozwolonych i
"zabronionych" pasm absorpcyjnych i emisyjnych, Herzberga-Tellera, siła rotatora
i efekt Cottona, CD cząsteczek zawierających jednakowe chromofory,
zastosowanie do wybranych zagadnień); Teoria rezonansowego rozproszenia
ramanowskiego (RRR) (tensory rozproszenia w granicy rezonansu, interferencje i
przekrój czynny na rozproszenie, proﬁle wzbudzeń, dyspersja współczynników
depolaryzacji, zastosowania do wybranych cząsteczek); Los energii wzbudzenia
molekuły (czasy życia stanów wzbudzonych, przejścia między- i
wewnątrzsystemowe, przekaz energii wzbudzenia, ekscytony i ich przenoszenie,
wydajność kwantowa ﬂuorescencji, wpływ otoczenia molekuły na wydajność
ﬂuorescencji); Ocena charakterystyk spektralnych widm oparta na metodologii
CASSCF i (TD).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2

Sylabusy

481 / 564

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu i obecność na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa.

Sylabusy

482 / 564

Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569be7948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne paradygmaty programowania

CHE_K2_W02

projekt

W2

składnię i semantykę języka C++

CHE_K2_W02

projekt

W3

pojęcie złożoności obliczeniowej

CHE_K2_W02

projekt

W4

podstawowe algorytmy obliczeniowe chemii
kwantowej

CHE_K2_W02

projekt

Sylabusy

483 / 564

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie projektu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

Podstawy programowania obiektowego ze szczególnym uwzględnieniem modelu
obiektowego języka C++

W1, W2

2.

Podstawy programowania generycznego w C++

W1, W2

3.

Nowoczesne metod konstrukcji bibliotek w C++ na przykładzie biblioteki
standardowej C++ i biblioteki boost

W1, W2

4.

Podstawy projektowania i implementacji programów obliczeniowych

W1, W3, W4

5.

Podstawowe techniki optymalizacji

W3, W4

6.

Wprowadzenie do obliczeń równoległych i rozproszonych

W4

7.

Zaawansowane metody konstrukcji oprogramowania do obliczeń
kwantowochemicznych na przykładzie projektu niedoida

W1, W2, W3, W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionego projektu

484 / 564

Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569bee78b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii
samoorganizacji, obejmującą elementy teorii układów
dynamicznych układy ciągłe i dyskretne), koncepcję
chaosu deterministycznego, elementy geometrii
fraktalnej oraz elementy teorii procesów
stochastycznych

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02

esej

485 / 564

W2

optraﬁ przedstawić zastosowania teorii
samoorganizacji do charakteryzowania zachowań
nieliniowych w układach chemicznych (reakcje
oscylacyjne, bistabilność, struktury przestrzenne)
i biologicznych (ekologia, epidemiologia)

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

esej

W3

potraﬁ opracować samodzielnie wybrane zagadnienie
związane z zastosowaniami dynamiki nieliniowej
korzystając z literatury polsko- i angielskojęzycznej
oraz z zasobów Internetu

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

esej

U1

potraﬁ opracować samodzielnie wybrane zagadnienie
związane z zastosowaniami dynamiki nieliniowej
korzystając z literatury polsko- i angielskojęzycznej
oraz z zasobów Internetu

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U07

esej

U2

potraﬁ zastosować koncepcje teorii samoorganizacji
do opisu układów chemicznych, biologicznych oraz
społecznych

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie referatu

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy teorii układów dynamicznych: przestrzeń fazowa, trajektorie fazowe,
atraktory. Układy ciągłe i dyskretne. Stany stacjonarne: liniowa analiza
stabilności, klasyﬁkacja stanów stacjonarnych. Metoda izoklin. Bifurkacje. Cykle
graniczne. Chaos deterministyczny. Dziwne atraktory. Geometria fraktalna.
Przykłady chemiczne i biologiczne: model Lotki-Volterry, Brusselator, oscylator
van der Pola, układy enzymatyczne, modele epidemii, model Lorentza. Układy
dyskretne: mapa logistyczna. Automaty komórkowe. Program PHASER. Układy z
reakcją i dyfuzją. Struktury Turinga. Fale i impulsy. Elementy teorii procesów
stochastycznych. Procesy Markowa. Równanie master. Techniki symulacji
stochastycznych. Przejścia fazowe wywołane szumem. Przykłady zastosowania
teorii samoorganizacji w naukach społecznych.

W1, W2, W3, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej (esej) na
wybrany temat dotyczący zagadnień samoorganizacji w układach
chemicznych, ﬁzycznych, biologicznych, społecznych etc. Słuchacze mogą
sami proponować tematykę pracy, zgodną ze swoimi zainteresowaniami.
Średnia objętość pracy - ok. 15 stron.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnicy kursu posiadają kompetencje właściwe dla absolwentów studiów licencjackich chemii z zakresu matematyki,
ﬁzyki, chemii ﬁzycznej i podstaw chemii kwantowej

Sylabusy
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Analiza spektroskopowa związków naturalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569c00faf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta na temat analizy związków naturalnych w próbkach różnego
pochodzenia przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się pojęciami spektroskopii
oscylacyjnej i elektronowej, w szczególności w analizie
związków naturalnych.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja
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W2

potraﬁ omówić poszczególne techniki spektroskopii
oscylacyjnej. Potraﬁ podać reguły wyboru dla
poszczególnych metod.Potraﬁ dokonać analizy
związków naturalnych w oparciu o ich spektralne
pasma markerowe.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę na prowadzenie
samodzielnej pracy badawczej z zakresu spektralnej
analizy związków naturalnych.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

potraﬁ zaplanować badania związków biologicznie
aktywnych w oparciu o najlepszą (optymalną) metodę
i technikę spektroskopową oraz skorelować wyniki
tych badań z funkcją badanych molekuł.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

potraﬁ wykorzystać fachową literaturę w celu
rozwiązania podstawowych problemów analizy
spektroskopowej związków naturalnych i biologicznie
aktywnych.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

potraﬁ zanalizować widma spektralne związków
naturalnych i na tej podstawie wyciągnąć wnioski
dotyczące ich składu i ewentualnych zmian
środowiskowych.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

potraﬁ sformułować wnioski z przeprowadzonej analizy
spektralnej związków naturalnych pod kątem
CHE_K2_U04
interdyscyplinarnych badań i zastosowań.

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

potraﬁ zaprezentować ustnie wyniki badań z zakresu
analizy spektralnej związków naturalnych
i biologicznie aktywnych.

CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

widzi konieczność dalszego pogłębiania wiedzy
z zakresu spektroskopii związków naturalnych.

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

potraﬁ korzystać i przedstawić z literatury naukowej
z zakresu analizy spektroskopowej związków
naturalnych. Potraﬁ wybrać odpowiednie dane
naukowe do opracowania raportu.

CHE_K2_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach wykładu i seminarium omówione zostaną spektroskopia absorpcyjna w
podczerwieni (IR) i UV-Vis, spektroskopia normalnego i rezonansowego efektu
Ramana (RS i RR) oraz w skrócie inne metody (m.in. spektroskopia
chiralooptyczna, NMR) wykorzystywane w badaniach związków naturalnych i
aktywnych biologicznie. Budowa aparatury, sposób przygotowania próbek do
pomiarów, rodzaje stosowanych technik pomiarowych, zalety i wady
(ograniczenia) stosowanej aparatury, technik pomiarowych i samej metody
spektroskopowej, stosowane substancje standardowe. Analiza widm molekuł
prostych i złożonych, w miarę możliwości analiza mieszanin (jakościowa i
ilościowa), analiza chemometryczna oraz korelacyjna 2D. Zastosowania technik
spektroskopowych w interdyscyplinarnych badaniach i aplikacjach.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin końcowy obejmuje zakres materiału wykładu i konwersatorium.

konwersatorium

prezentacja

zaliczenie prezentacji ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Spektroskopii molekularnej

Sylabusy
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Polielektroility oraz ich zastosowanie w medycynie i nanotechnologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.5ca7569c077be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentowi wiedzy w zakresie umożliwiającym mu samodzielne wskazanie struktur
makromolekularnych, które klasyﬁkujemy jako polielektrolity. Jest w stanie zdeﬁniować własnościach
ﬁzykochemiczne takich polimerów w szczególności w roztworach wodnych. Na podstawie tej wiedzy jest wstanie
podać przykłady polielektrolitów bioaktywnych oraz sprecyzować naturę tej aktywności w układach biologicznych.
Potraﬁ podać przykłady zastosowania polielektrolitów w kontekście nanotechnologii.

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

metodologie badań oraz podstawowe teorie z zakresu
wiedzy o zachowaniu maromolekularnych elektrolitów
w roztworach wodnych oraz chemii polimerów

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze narzędzia obliczeniowe umożliwiające
wykonanie obliczeń pozwalających
na scharakteryzowanie procesów biegnących
pomiędzy przeciwnie naładowanymi makromolekułami
w roztworze z uwzględnieniem koniecznych dla tych
zagadnień elementów statystyki

CHE_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia umożliwiające zrozumienie danie
dotyczące przebiegu procesów jakimi ulegają
polielektrolity w roztworach wodnych szczególnie
związanych z samoorganizacją

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

deﬁniuje podstawowe zasady BHP związane
z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania układów
w skali nano

CHE_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać informacje w literaturze z zakresu chemii
polimerów, ﬁzykochemii roztworów jonowych
nanotechnologii oraz podstaw farmakologii i farmacji

CHE_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
eksperymentalnych pozwalając na ocenę nowych
struktur polielektrolitów z punktu widzenia
przydatności w medycynie i nanotechnologii oraz
krytycznie ocenić wyniki tych badań

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

łączyć wiedzę w zakresie chemii polimerów, koloidów
elektrochemie, nanotechnologie i nauki medyczne
oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych
zajmujących się takimi zagadnieniami

CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
umożliwiającym lekturę specjalistycznej bieżącej
literatury fachowej w zakresie nanotechnologii
i pogranicza chemii i medycyny

CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHE_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością
pracując z wykorzystaniem polielektrolitów w celu
stworzenia nowych narzędzi użytecznych
w nanotechnologii i medycynie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii elektrolitów ze szczególnym uwzględnieniem
polielektrolitów

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

2.

Zdeﬁniowanie koniecznych elementów struktury występujących we wszystkich
polielektrolitach i zdeﬁniowanie własności ﬁzykochemicznych wynikających z
takiej budowy

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

3.

Omówienie charakterystycznych zachowań polielektrolitów w roztworach wodnych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
o własnościach zbliżonych do płynów ﬁzjologicznych
U3, U4

4.

Zjawisko samoorganizacji w roztworach polimerowych

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

5.

Reakcje polikation polianion i towarzysząca im samoorganizacja -charakterystyka
zjawiska i zastosowanie w medycynie i nanotechnologi

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

6.

Omówienie przykładów polielektrolitów bioaktywnych oraz natury tej aktywności
w układach biologicznych.

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

7.

Polielektrolity w kontekście nanotechnologii -teoria i praktyka

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

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

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie materiału wykładu w formie testu (pytania
zamknięte i otwarte); warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
powyżej 60% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.1557987579.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika, Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0114Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną

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
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z jedną z ważniejszych czynności nauczyciela w procesie nauczania jaką jest kontrola
i ocena wiedzy i umiejętności uczniów z chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ przedstawić statystyczne parametry
pojedynczego zadania i testu

CHE_K2_W02

zaliczenie
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W2

rozróżnia metody i rodzaje kontroli; rodzaje i typy
zadań; rodzaje oceniania (kryterialne, sumujące,
kształtujące)

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ skonstruować odpowiednie narzędzia kontroli
wraz z kartoteką testu

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zinterpretować i przedstawić uzyskane wyniki
testu w kontekście analizy statystycznej

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ efektywnie pracować w zespole studentów
(nauczycieli)

CHE_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystać proces kontroli i oceny
do stymulowania pracy ucznia oraz własnej pracy jako
nauczyciela

CHE_K2_K01

zaliczenie

K2

potraﬁ sformułować i stosuje w praktyce zasady etyki
konstruktora i sprawdzającego test

CHE_K2_K05

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

15

Przygotowanie prac pisemnych

5

analiza badań i sprawozdań

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja i rodzaje pomiaru dydaktycznego; rola diagnozy

W2

2.

Rodzaje i formy zadań (wady i zalety)

W2

3.

Narzędzia kontroli - sprawdzian, test, arkusz egzaminacyjny - jak konstruować?

U1, U3

4.

Analiza statystyczna przygotowanego arkusza egzaminacyjnego / sprawdzianu
oraz jego poszczególnych zadań

W1, U2

5.

Ocenianie i jego rodzaje (bieżące, semestralne, roczne; kryterialne, sumujące,
kształtujące)

W2, K2

Sylabusy
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6.

ocena a stopień; funkcje oceny

U3, K1

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

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach; aktywność i
prace wykonywane w trakcie zajęć: przygotowanie sprawdzianu
wraz z tzw. kartoteką sprawdzianu, sprawdzenie sprawdzianu
rozwiązanego przez uczniów oraz jego analiza statystyczna; praca
semestralna – przygotowanie zadań do arkusza egzaminacyjnego
wraz z modelem odpowiedzi i schematem punktowania
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Chemik na ścieżkach muzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.1588073406.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest kształtowanie wrażliwości muzycznej studentów Wydziału Chemii poprzez zaznajomienie
ich z podstawami wiedzy o muzyce poważnej i poprzez słuchanie muzyki. Subtelny związek i paralelę pomiędzy
chemią a muzyką można dojrzeć w tym, że tak jak pojedyncze atomy łącząc się ze sobą tworzą pierwiastki
i związki chemiczne, tak pojedyncze dźwięki łączą się w motywy muzyczne, melodie i harmonie, a te z kolei
tworzą większe struktury składające się na utwór. Warto także nadmienić, że słuchanie muzyki poważnej
pozytywnie wpływa na zdolności intelektualne i ogólną sprawność działania mózgu, a ponadto ma również
właściwości terapeutyczne, pomagając rozładować stres i wprowadzić się w dobry nastrój i samopoczucie.
Obcowanie z muzyką i jej słuchanie niewątpliwie pomoże więc studentom Wydziału Chemii w mierzeniu się
ze złożonymi i skomplikowanymi problemami oraz zagadnieniami jakie stawiają przed nimi nauki chemiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z literatury muzycznej
i informacji o kompozytorach, epokach, stylach
i formach w muzyce zawartych w internecie oraz
poszerzać swą wiedzę muzyczną poprzez słuchanie
muzyki, a także potraﬁ dokonać podstawowej oceny
rzetelności pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przedstawić referat o kompozytorze,
epoce, stylach i formach w muzyce.

CHE_K2_U03

zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie uczyć się i zdobywać
wiedzę o kompozytorach, epokach, stylach i formach
w muzyce.

CHE_K2_U07

zaliczenie

U4

Student potraﬁ przez całe życie podnosić swoje
kompetencje osobiste, poszerzając swą wiedzę
muzyczną, tak poprzez przyswajanie informacji
z literatury, jak i przede wszystkim słuchając muzyki
z nagrań i obcując z żywą muzyką poprzez
uczestnictwo w koncertach.

CHE_K2_U09

zaliczenie

CHE_K2_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do przedstawiania i wyjaśniania
społecznych i etycznych aspektów związanych
z muzyką, jej wpływu na emocjonalność i wrażliwość
ludzi.

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

Forma aktywności studenta
seminarium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Podstawowe wiadomości o muzyce poważnej.

U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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2.

Epoka baroku w muzyce: Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, styl i formy
epoki baroku, słuchanie utworów barokowych.

U1, U2, U3, U4, K1

3.

Epoka klasycyzmu w muzyce: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig
van Beethoven, styl i formy klasyczne, słuchanie utworów epoki klasycyzmu.

U1, U2, U3, U4, K1

4.

Romantyzm w muzyce: Robert Schumann, Johannes Brahms, Ferenc Liszt, Siergiej
Rachmaninow, styl i formy romantyczne, słuchanie utworów romantycznych.

U1, U2, U3, U4, K1

5.

„Urodzeniem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata Obywatel” –
Fryderyk Chopin, jego życie i twórczość, styl chopinowski, formy i gatunki w
muzyce Fryderyka Chopina, słuchanie utworów Chopina.

U1, U2, U3, U4, K1

6.

Impresjonizm w muzyce: Claude Debussy, Maurice Ravel, słuchanie utworów
impresjonistycznych.

U1, U2, U3, U4, K1

7.

Muzyka XX-wieczna: Siergiej Prokofjew, Igor Stravinski, Karol Szymanowski,
Wojciech Kilar, słuchanie utworów XX-wiecznych.

U1, U2, U3, U4, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Brak wymagań wstępnych udziału studenta w zajęciach.

Sylabusy
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Introduction to circular economy for chemists
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2A0.1589188621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja, 0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi deﬁnicjami oraz praktycznymi aspektami transformacji
od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozyskana wiedza umożliwi studentowi zrozumienie
związku pomiędzy zmianami w ustawodawstwie lokalnym i międzynarodowym, czynnikami ekonomicznymi oraz
wyzwaniami, jakie stawiane są przed naukami chemicznymi w celu obniżenia negatywnych skutków procesu
wytwarzania produktów.

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

założenia i cele gospodarki o obiegu zamkniętym,
różnice między gospodarką o obiegu zamkniętym
i gospodarką liniową, metody wdrażania
i monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie

W2

zależności między zmianami w ustawodawstwie
lokalnym i międzynarodowym, czynnikami
ekonomicznymi oraz koniecznością rozwoju
określonych grup nowoczesnych technologii
i procesów chemicznych

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

projekt, zaliczenie

W3

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
związane z negatywnymi skutkami procesu
wytwarzania produktów, degradacją środowiska,
zużywaniem surowców i możliwością ich regeneracji

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U1

komunikować się z otoczeniem z użyciem
specjalistycznej terminologii brać udział w debacie –
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06

prezentacja

U2

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym)

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U08

projekt, prezentacja

U3

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez: − właściwy dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji, − dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U07

projekt, prezentacja

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

projekt, prezentacja

K2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

projekt, 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

seminarium

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jakie są wady gospodarki liniowej?
Jakie korzyści może przynieść gospodarka o obiegu zamkniętym?

W1, U1, K1

2.

Lokalne i międzynarodowe regulacje prawne. Nowe modele biznesowe w
gospodarce o obiegu zamkniętym. Nowe możliwości dla biznesu w oparciu o
W1, W2, U1, U3, K1
lokalne, zamknięte łańcuchy dostaw i logistykę zwrotną. Wdrażanie oraz wskaźniki
gospodarki o obiegu zamkniętym.

3.

Baza surowców chemicznych. Recykling i zagospodarowanie odpadów.
Ekoprojektowanie i produkty o dłuższej trwałości. Ślad ekologiczny i ocena cyklu
życia produktów i usług. Biogospodarka. Rozszerzona odpowiedzialność
producenta, zrównoważona produkcja przemysłowa i zrównoważona konsumpcja.
Konkurencyjność i innowacyjne technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.
Analiza wybranych przypadków – case studies, analiza tekstów źródłowych,
dyskusja i opracowanie projektu rozwiązań w gospodarce o obiegu zamkniętym
dla nowych produktów lub technologii.

W3, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

seminarium

projekt, prezentacja pozytywna ocena prezentacji oraz aktywności w przygotowaniu projektu

Sylabusy

zdany test zaliczeniowy, uzyskanie określonej ilości punktów
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Seminarium magisterskie / Magister Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2C0.5ca7569b3486f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, 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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zaawansowane zagadnienia z zakresu danej
specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę
badawczą.

CHE_K2_W04

prezentacja
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W2

zaawansowane zagadnienia w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii.

CHE_K2_W03

prezentacja

W3

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji

CHE_K2_W02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretyczne i/lub eksperymentalne w ramach swojej
specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych badań

CHE_K2_U02

prezentacja

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanego referatu, zawierającego
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych, podobnych
badań

CHE_K2_U03

prezentacja

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych

CHE_K2_U04

prezentacja

U4

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych
specjalności.

CHE_K2_U05

prezentacja

U5

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

prezentacja

U6

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

prezentacja

K1

samodzielnej pracy, mając świadomość
odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań,
eksperymentów i obserwacji, w tym dotyczące wpływu
na środowisko..

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K06

prezentacja

K2

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

prezentacja

K3

student jest gotów do stałego poszerzania wiedzy,
korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji; poszukiwania opinii ekspertów

CHE_K2_K04

prezentacja

K4

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
0.0

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

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Student przedstawia wyniki realizowanej pracy magisterskiej w formie prezentacji
multimedialnej oraz bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych
zagadnień naukowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena prezentacji wyników
realizowanej pracy magisterskiej.

Semestr 4

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena prezentacji wyników
realizowanej pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Fotokataliza i fotomateriały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.240.5ca7569e79ac0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

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

Celem kursu będzie zapoznanie studentów z różnorodnymi fotomateriałami, które znajdują coraz szersze
zastosowania praktyczne, w szczególności z fotokatalizatorami, materiałami emitującymi światło, materiałami
wykorzystywanymi w fotowoltaice, fotograﬁi, fotodiagnostyce i fototerapii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

507 / 564

W1

1. Zna podstawowe prawa fotochemiczne. 2. Wie,
na czym polegają różnice w reaktywności cząsteczek
w stanach podstawowym i wzbudzonych. 3. Zna
możliwości i ograniczenia stosowania procesów
fotochemicznych i fotokatalitycznych w praktyce. 4.
Zna możliwości zastosowania procesów
fotokatalitycznych w oczyszczaniu wody, powietrza,
powierzchni. 5. Wie, jakie fotomateriały wykorzystuje
się w procesach konwersji energii słonecznej (ogniwa
fotowoltaiczne, fotokatalityczna produkcja paliw). 6.
Wie, jakie fotomateriały wykorzystuje się w medycynie
(w diagnostyce i terapii). 7. Zna mechanizmy
procesów fotograﬁcznego, fotolitograﬁcznego
i kserograﬁcznego. 8. Zna zjawiska, które można
wykorzystać w wytwarzaniu światła (fotomateriały
emitujące światło). 9. Wie, jak wykorzystuje się
fotomateriały w zapisie i przetwarzaniu informacji.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Potraﬁ ze zrozumieniem korzystać z literatury
opisującej działanie fotomateriałów. 2. Potraﬁ
krytycznie odnieść się do opisywanych w literaturze
zalet fotomateriałów. 3. Potraﬁ przedstawić i omówić
wyniki badań opisanych w literaturze lub badań
własnych dotyczących fotomateriałów. 4. Potraﬁ
wskazać zastosowania różnych fotomateriałów –
w ochronie środowiska, medycynie, fotograﬁi,
przetwarzaniu, zapisie i odczycie informacji,
wizualizacji danych i w innych dziedzinach. 5. Potraﬁ
zaproponować metodę syntezy i zastosowania
wybranych fotomateriałów. 6. Potraﬁ omówić zjawiska
związane z oddziaływaniem światła z materią.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Potraﬁ wskazać korzyści dla ochrony środowiska
wynikające ze stosowania fotomateriałów (np.
uzdatnianie wody, fotosynteza paliw, konwersja
energii świetlnej w elektryczną, energooszczędne
źródła światła). 2. Potraﬁ uzasadnić wpływ dobrej
znajomości i zrozumienia zagadnień, które porusza
kurs, na podnoszenie swoich kompetencji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy

508 / 564

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach wykładu omówione zostaną wybrane fotomateriały i ich zastosowania.
Szczegółowo opisane zostaną fotokatalizatory oraz procesy zachodzące w ich
obecności. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z fotomateriałami i ich
zastosowaniem w procesach oczyszczania i detoksykacji wody, powietrza i
powierzchni, procesach diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie,
konwersji energii słonecznej, przetwarzaniu i zapisie informacji, w procesach
fotograﬁcznych, fotolitograﬁcznych i kserograﬁcznych, a także w urządzeniach
emitujących światło. W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące
zagadnienia:
1. Oddziaływanie światła z materią;
2. Podstawowe procesy fotokatalityczne w układach homo- i heterogenicznych;
3. Zastosowanie procesów fotokatalitycznych w procesach oczyszczania wody,
powietrza, powierzchni, powierzchnie samoczyszczące i samosterylizujące,
powierzchnie o fotoindukowanej hydroﬁlowości;

1.

W1, U1, K1

4. Fotomateriały w procesach konwersji energii słonecznej (ogniwa fotowoltaiczne,
fotokatalityczna produkcja paliw);
5. Fotomateriały w medycynie (diagnostyka i terapia);
6. Fotomateriały w procesach fotograﬁcznych, fotolitograﬁcznych i
kserograﬁcznych;
7. Fotomateriały emitujące światło;
8. Fotomateriały w zapisie i przetwarzaniu informacji;
9. Inne zastosowania.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Wynik powyżej 50% liczby punktów

seminarium

prezentacja

Prezentacja wybranych zagadnień połączona z dyskusją.

Wymagania wstępne i dodatkowe
chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia ﬁzyczna

Sylabusy

509 / 564

Wybrane zagadnienia spektroskopii oscylacyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.240.5ca756a016872.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z wielowymiarową femtosekundową spektroskopią wzbudzenia elektronowego
i oscylacyjnego. Teoria czasowo zależnych funkcji korelacji w dwuwymiarowej spektroskopii w podczerwieni.
Porównanie techniki podwójnego rezonansu z impulsową dwuwymiarową fourierowską spektroskopią
w podczerwieni. Dwuwymiarowa spektroskopia w podczerwieni w badaniu do stanów przejściowych. Badanie
oddziaływań pomiędzy wiązaniami relaksacyjną dwuwymiarową spektroskopią.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

510 / 564

W1

zaawansowane zagadnienia z matematyki i ﬁzyki
pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla spektroskopii molekularnej

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę, esej

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych właściwych dla spektroskopii
molekularnej

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę, esej

W3

zaawansowane zagadnienia w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W4

zaawansowane zagadnienia z zakresu spektroskopii
molekularnej pozwalające na samodzielną pracę
badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

W5

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

CHE_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej

W6

zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W7

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego oraz zarządzania zasobami własności
intelektualnej

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretyczne i/lub eksperymentalne w ramach swojej
specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych badań

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej

U2

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu)
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań

CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej

U4

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych

CHE_K2_U04

zaliczenie na ocenę, esej

U5

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych
specjalnościach

CHE_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej

U6

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

zaliczenie na ocenę, esej

U7

samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia. Mając
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia

zaliczenie na ocenę, esej

Sylabusy

CHE_K2_U07,
CHE_K2_U09

511 / 564

U8

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w
tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

U9

formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku
CHE_K2_U10
specjalistów jak i niespecjalistów

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę, esej

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy. Jest gotów do realnego określania zagrożeń dla
środowiska; wypełniania zobowiązań społecznych,
podejmowania inicjatyw i uczestniczenia w działaniach
na rzecz społeczeństwa

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej

K3

przestrzegania i współtworzenia etosu badacza,
poszanowania własności intelektualnej i świadomego
odgrywania roli w środowisku zawodowym
i społecznym

CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę, esej

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę, esej

K5

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
podejmowania z własnej inicjatywy działań
uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia

CHE_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

K6

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

512 / 564

Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja funkcji falowej w czasie w przestrzeni Hilberta i Liouville'a. Teoria
zaburzeń zależnych od czasu w przestrzeni Hilberta i Liouville'a. Amplituda i
prawdopodobieństwo przejścia w przestrzeni Hilberta. Prawdopodobieństwo
przejścia i ścieżki w przestrzeni Liouville'a. Liniowa spektroskopia absorpcyjna.
Liniowa funkcja odpowiedzi. Rozpraszanie ramanowskie i hyper ramanowskie.
Spektroskopia nieliniowa rzędu drugiego. Funkcja odpowiedzi rzędu drugiego.
Spektroskopia nieliniowa rzędu trzeciego. Funkcja odpowiedzi rzędu trzeciego.
Krótkoczasowe przybliżenie funkcji odpowiedzi rzędu trzeciego. Funkcja
odpowiedzi rzędu trzeciego dla układu dwustanowego. Przesunięcie pasma
trójimpulsowego echa fotonowego. Dwuwymiarowa spektroskopia echa
fotonowego. Detekcja fazy i amplitudy sygnału echa fotonowego. Dwuwymiarowe
widmo echa fotonowego układu dwustanowego. Dwuwymiarowe echo fotonowe
oscylatora anharmonicznego. Dwuwymiarowa spektroskopia sprzężonych
dimerów. Hamiltonian modelowy układu dwstanowego sprzężonego dimeru.
Fluktuacje energii zdelokalizowanego stanu wzbudzonego i funkcje korelacji
czasowej. Sprzężony dwustanowy układ dimerowy. Sprzężone oscylatory
anharmoniczne: hamiltonian modelowy, dwuwymiarowe widmo echa fotonowego
dla krótkich czasów, przypadek degeneracji, efekty przenoszenia populacji.
Zastosowania dwuwymiarowej spektroskopii oscylacyjnej: układ dwóch
sprzężonych oscylatorów, struktura drugorzędowa polipeptydów, białka
globularne i białka związane z membraną, kwasy nukleinowe, dynamika wiązań
wodorowych i wymiana chemiczna, kompleksowanie w układzie substancja
rozpuszczona - rozpuszczalnik i mikro solwatacja, wewnętrzne rotacje.
Dwuwymiarowa spektroskopia IR stanów przejściowych: białka pofałdowane i
niepofałdowane.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie pozytywnie ocenionego eseju na temat wyników badań
przy użyciu metod wielowymiarowej spektroskopii oscylacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kursy: chemia ﬁzyczna I i chemia ﬁzyczna II, podstawy chemii kwantowej lub kursy równoważne

Sylabusy

513 / 564

Materiały nanostrukturalne do zastosowań w elektrochemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFizPodNanS.240.5ca756a0a86ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

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 wykładu jest zaznajomienie studentów z rezultatami najnowszych badań w zakresie elektrochemicznego
wytwarzania materiałów nanostrukturalnych, a przede wszystkim zastosowania nanomateriałów
w elektroanalizie, elektrokatalizie, w układach do generowania i magazynowania energii oraz w ochronie przed
korozją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

514 / 564

W1

dysponuje wiedzą umożliwiającą zrozumienie zjawisk
ﬁzykochemicznych będących podstawą działania
różnych układów do generowania i magazynowania
energii oraz różnych metod elektroanalitycznych

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

W2

dysponuje wiedzą umożliwiającą opracowanie
i interpretację wyników uzyskiwanych różnymi
technikami elektrochemicznymi

CHE_K2_W02

egzamin pisemny

W3

posiada wiedzę o najnowszych kierunkach badań
dotyczących zastosowania materiałów
nanostrukturalnych w elektrochemii.

CHE_K2_W03

egzamin pisemny

W4

posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne
zaplanowanie badań elektrochemicznych, ich
poprawne przeprowadzenie oraz opracowanie
i interpretację uzyskanych wyników.

CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W5

dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną z pracą
z odczynnikami chemicznymi oraz z pracą z aparaturą
pod napięciem.

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

W6

posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną.

CHE_K2_W06

egzamin pisemny

W7

zna podstawowe zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

CHE_K2_W07

egzamin pisemny

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu poszerzenia swoich wiadomości na tematy
prezentowane na wykładzie.

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych.

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

U3

potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze
wyniki badań w zakresie wykorzystania materiałów
nanostrukturalnych w elektrochemii

CHE_K2_U05

egzamin pisemny

U4

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie treści prezentowanych na wykładzie,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CHE_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

K2

potraﬁ formułować opinie dotyczące kwestii
zawodowych w środowisku specjalistów jak
i niespecjalistów.

CHE_K2_K05

egzamin pisemny

K3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy,
potraﬁ realnie określić zagrożenia dla środowiska
i określić sposoby działania w celu jego ochrony.

CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

515 / 564

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

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. Elektrochemiczne metody otrzymywania materiałów nanostrukturalnych

1.

a. elektroosadzanie – techniki stałoprądowe, stałopotencjałowe, pulsacyjne,
zmiennoprądowe; wpływ warunków osadzania na morfologię, strukturę i skład
uzyskiwanych produktów, osadzanie z wykorzystaniem szablonów. Omówione
zostaną przykłady otrzymywania takich materiałów jak: metale i stopy metali,
tlenki, półprzewodniki, polimery przewodzące, materiały kompozytowe,

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

b. anodowe utlenianie - techniki stałoprądowe, stałopotencjałowe i pulsacyjne,
przykłady materiałów nanostrukturalnych otrzymywanych metodą anodowego
utleniania, możliwość projektowania materiałów o zadanej morfologii i
właściwościach
2. Nowe materiały w elektroanalizie i elektrokatalizie

2.

Sylabusy

a. podstawy technik elektroanalitycznych – woltamperometria (liniowa, cykliczna,
różnicowa i inne), chronopotencjometria, chronoamperometria
b. typowe procesy elektrodowe
c. zastosowanie nanostrukturalnych elektrod do elektrochemicznego oznaczania i
detekcji wybranych substancji
d. nanostrukturalne elektrody metaliczne jako narzędzie do usuwania
organicznych zanieczyszczeń wody
e. sensory fotoelektrochemiczne na bazie nanostrukturalnych elektrod
półprzewodnikowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

516 / 564

3. Materiały nanostrukturalne w układach do generowania i magazynowania
energii
a. baterie i akumulatory (w tym m.in. akumulatory litowo-jonowe, sodowo-jonowe,
niklowo-wodorkowe i inne)
b. superkondensatory
c. ogniwa fotowoltaiczne
d. otrzymywanie wodoru w procesie elektrochemicznego rozkładu wody
e. otrzymywanie wodoru w procesie fotoelektrochemicznego rozkładu wody
f. ogniwa paliwowe
g. ogniwa mikrobiologiczne

3.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4. Materiały nanostrukturalne stosowane w celu ochrony przed korozją
4.

a. Metody i techniki badania korozji
b. Odporność materiałów nanokrystalicznych na korozję
c. Warstwy antykorozyjne na bazie nanomateriałów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu
pisemnego testowego (jednokrotnego wyboru), wynik powyżej 50%
możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie studiów I stopnia

Sylabusy

517 / 564

Toksykologia kliniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia sądowa

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChSądS.240.5ca7569cbebf8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki medyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0914Technologie związane z diagnostyką i leczeniem

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

518 / 564

W1

cH2_W01: Student zna i rozumie cele i zadania
toksykologii, jej podział, losy ksenobiotyków w ustroju
(wchłanianie, biotransformacja, wydalanie) oraz
mechanizmy działania trucizn CH2_W04: 1. Student
zna i rozumie podstawowy opisać elementy anatomii
i ﬁzjologii człowieka. 2. Student zna i rozumieo bjawów
zatrucia potraﬁ wskazać jego przyczynę. Potraﬁ
dobrać metody analityczne do oznaczania
ksenobiotyków w moczu i krwi. Potraﬁ
scharakteryzować skutki zatrucia najczęściej
spotykanymi truciznami. CH2_W06 Student zna
i rozumie akty prawne dotyczące środków
odurzających i psychotropowych.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

egzamin pisemny

cH2_K01: Potraﬁ podać zasady prawne pobierania
materiału biologicznego od pacjentów i związaną
z tym tajemnicą służbową

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

mmając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizować proces samokształcenia

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

cH2_U04: Potraﬁ wykorzystać wiedzę z chemii
analitycznej, anatomii i ﬁzjologii do rozwiązywania
problemów toksykologicznych CH2_U03: Potraﬁ
krytycznie korzystać z literatury naukowej CH2_U06:
Potraﬁ korzystać z anglojęzycznej literatury fachowej
z zakresu toksykologii i chemii analitycznej poprawnie
stosować odpowiednią nomenklaturę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

24

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

519 / 564

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.

Podstawowe pojęcia w toksykologii, losy ksenobiotyków w ustroju. Mechanizmy
działania trucizn. Wprowadzenie do toksykologii klinicznej, monitorowanie
niepożądanych działań leków, rola laboratorium toksykologicznego w diagnozie i
leczeniu zatruć, metody analityczne w toksykologii klinicznej, wprowadzenie do
toksykokinetyki, terapia monitorowana pomiarem stężenia leków (TDM), metody
analityczne stosowane w TDM, ośrodki informacji toksykologicznej, odtrutki,
toksykodromy, postępowanie z pacjentami zatrutymi, epidemiologia zatruć w
Polsce, toksyczność leków, toksyczność ksenobiotyków niebędących lekami,
środki uzależniające, zatrucia roślinami.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedzaz ﬁzjologii i toksykologi ogólnej

Sylabusy

520 / 564

Struktura i funkcja białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Chemia biologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEChBioS.240.5ca7569d859db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z budową przestrzenną białek i związkiem pomiędzy strukturą przestrzenną a aktywnością
biologiczną białka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

521 / 564

W1

wyjaśnia mechanizmy molekularnej aktywności
biologicznej białek enzymatycznych, regulatorowych,
układu immunologicznego, membranowych oraz ich
oddziaływania z kwasami nukleinowymi. Dyponuje
wiedzą o budowie przestrzennej i działaniu wirusów
oraz innych dużych kompleksów molekularnych.
Rozpoznaje czynniki prowadzące do powstawania
chorób molekularnych. Wymienia i charakteryzuje
elementy budowy przestrzennej makrocząsteczek
mające istotne znaczenia dla ich aktywności.

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu biologii
strukturalnej i biochemii. Potraﬁ omówić wybrane
procesy biologiczne i rolę zaangażowanych w nie
makrocząsteczek.

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne

W3

rozpoznaje problemy etyczne związane z rozwojem
nauk biologicznych.

CHE_K2_W06

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ przedstawić związek pomiędzy budową
przestrzenną makrocząsteczek a ich znaczeniem
w procesach biologicznych i medycynie. Potraﬁ
wyjaśnić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju nauk biologicznych.
Potraﬁ uzasadnić konieczność stosowania
multidyscyplinarnego podejścia do wyjasniania
mechanizmów procesów biologicznych.

CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ przedstawić w jaki sposób wyniki badań
strukturalnych makrocząsteczek wpływaja na nasze
zrozumienie mechanizmów procesów biologicznych.

CHE_K2_U05

zaliczenie pisemne

U3

stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu
biochemii.

CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ ocenić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju wspólczesnych nauk
biologicznych.

CHE_K2_K06

zaliczenie pisemne

K2

ma świadomość niezwykle szybkiego rozwoju metod
badań strukturalnych makrocząsteczek oraz
związanego z tym gwałtownego postępu nauk
biologicznych.

CHE_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy

522 / 564

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Związek pomiędzy budową przestrzenną białka a jego działaniem zostanie
przedstawiony na przykładzie enzymów, wirusów, białek układu
immunologicznego, białek regulatorowych, membranowych, transportujących,
białek chorób molekularnych.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test pisemny, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50%
punktów.

523 / 564

Toksykologia kliniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Analityka w ochronie środowiska i zdrowia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEAOŚZS.240.5ca7569cbebf8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki medyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0914Technologie związane z diagnostyką i leczeniem

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

524 / 564

W1

cH2_W01: Student zna i rozumie cele i zadania
toksykologii, jej podział, losy ksenobiotyków w ustroju
(wchłanianie, biotransformacja, wydalanie) oraz
mechanizmy działania trucizn CH2_W04: 1. Student
zna i rozumie podstawowy opisać elementy anatomii
i ﬁzjologii człowieka. 2. Student zna i rozumieo bjawów
zatrucia potraﬁ wskazać jego przyczynę. Potraﬁ
dobrać metody analityczne do oznaczania
ksenobiotyków w moczu i krwi. Potraﬁ
scharakteryzować skutki zatrucia najczęściej
spotykanymi truciznami. CH2_W06 Student zna
i rozumie akty prawne dotyczące środków
odurzających i psychotropowych.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

egzamin pisemny

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

egzamin pisemny

cH2_K01: Potraﬁ podać zasady prawne pobierania
materiału biologicznego od pacjentów i związaną
z tym tajemnicą służbową

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

mmając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizować proces samokształcenia

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

cH2_U04: Potraﬁ wykorzystać wiedzę z chemii
analitycznej, anatomii i ﬁzjologii do rozwiązywania
problemów toksykologicznych CH2_U03: Potraﬁ
krytycznie korzystać z literatury naukowej CH2_U06:
Potraﬁ korzystać z anglojęzycznej literatury fachowej
z zakresu toksykologii i chemii analitycznej poprawnie
stosować odpowiednią nomenklaturę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

24

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

525 / 564

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.

Podstawowe pojęcia w toksykologii, losy ksenobiotyków w ustroju. Mechanizmy
działania trucizn. Wprowadzenie do toksykologii klinicznej, monitorowanie
niepożądanych działań leków, rola laboratorium toksykologicznego w diagnozie i
leczeniu zatruć, metody analityczne w toksykologii klinicznej, wprowadzenie do
toksykokinetyki, terapia monitorowana pomiarem stężenia leków (TDM), metody
analityczne stosowane w TDM, ośrodki informacji toksykologicznej, odtrutki,
toksykodromy, postępowanie z pacjentami zatrutymi, epidemiologia zatruć w
Polsce, toksyczność leków, toksyczność ksenobiotyków niebędących lekami,
środki uzależniające, zatrucia roślinami.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedzaz ﬁzjologii i toksykologi ogólnej

Sylabusy

526 / 564

Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b39a9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna główne typy układów polimerowych oraz
hybrydowych (organiczno-nieorganicznych) mających
zastosowanie w naukach biomedycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem nanomedycyny.

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

egzamin pisemny

W2

podstawowe metody otrzymywania materiałów
polimerowych i hybrydowych

CHE_K2_W01

egzamin pisemny

Sylabusy

527 / 564

W3

student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie
zastosowania metod analizy ﬁzykochemicznej
materiałów polimerowych i hybrydowych. 2. Zna
zastosowania materiałów polimerowych i hybrydowych
CHE_K2_W04
do celów diagnostycznych i terapeutycznych,
w szczególności w zakresie zaawansowanych technik
biomedycznych typu: kontrolowane uwalnianie leków,
konstrukcja biosensorów, zabiegi medycyny
regeneracyjnej itp.

egzamin pisemny

W4

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną
z materiałami polimerowymi oraz hybrydowymi
przeznaczonymi do zastosowań biomedycznych

CHE_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukać odpowiednie informacje ﬁzykochemiczne
oraz biomedyczne z różnych źródeł dotyczące
materiałów polimerowych i hybrydowych

CHE_K2_U01

egzamin pisemny

U2

dokonać doboru oraz zaprojektować odpowiednie
materiały polimerowe i hybrydowe do danych
zastosowań biomedycznych. W szczególności:
zaproponować skład chemiczny oraz struktury
materiałów na poziomie nano i mikrometrycznym,
metody modyﬁkacji polimerów oraz
nano/mikrofabrykacji powierzchni.

CHE_K2_U02

egzamin pisemny

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych (nauki biologiczne, medyczne, inżynieria
materiałowa).

CHE_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w interdyscyplinarnym zespole i jest świadomy
odpowiedzialności za wspólnie realizowane badania.

CHE_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student jest gotów formułować opinie na temat
zastosowań biomedycznych materiałów polimerowych
i hybrydowych oraz przedstawiać rzeczowe argumenty
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

528 / 564

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zastaną przedstawione nowoczesne układy polimerowe i hybrydowe stosowane w
biomedycynie w celach diagnostycznych (np. kontrasty do obrazowania
rezonansem magnetycznym), jak i terapeutycznych (np. nośniki leków) oraz w
medycynie regeneracyjnej. W szczególności m.in.: biokompatybilne polimery
naturalne (polisacharydy, polipeptydy) i syntetyczne. Polimery „inteligentne”,
hydrożele, dendrymery, nanokompozyty mające zastosowanie jako nośniki do
kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków. Filmy polimerowe stosowane
jako antyadhezyjne i ochronne pokrycia terapeutycznych substancji,
wszczepialnych mikrourządzeń, czy też transplantowanych tkanek. Szczotki
polimerowe i układy hybrydowe jako platformy do konstruowania biosensorów.
Materiały używane w inżynierii tkankowej do konstruowania rusztowań
komórkowych.

1.

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

Wykłady zostaną pogrupowane według wybranych, zaawansowanych zastosowań
biomedycznych, a przekazywane treści będą uzupełniane o stosowane metody
syntezy i konstrukcji tych układów.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs chemii ﬁzycznej

Sylabusy

529 / 564

Nanomateriały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Nanochemia i kataliza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHENanoKatS.240.5ca7569e81c05.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

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

celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami syntezy nanomateriałów, z metodami
ﬁzykochemicznymi określania ich struktury i morfologii oraz ze związkiem pomiędzy strukturą a właściwościami
ﬁzykochemicznymi i reaktywnością nanomateriałów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

530 / 564

W1

zna i rozumie podstawy teoretyczne, eksperymentalne
oraz praktyczne syntezy, charakterystyki strukturalnej
i morfologicznej oraz badań właściwości
ﬁzykochemicznych i reaktywności nanomateriałów

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

dokonać syntezy rożnych nanomateriałów,
przeprowadzić ich charakterystykę ﬁzykochemiczną,
CHE_K2_U01,
zbadać podstawowe właściwości w relacji do struktury
CHE_K2_U02
i morfologii, samodzielnie korzystać ze specjalistycznej
literatury

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się celem poszerzania swojej
wiedzy i umiejętności i przekazywania wiedzy

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

531 / 564

1. Podstawowa charakterystyka i podział nanomateriałów.
2. Opis termodynamiczny i kinetyczny obiektów w nanoskali.
3. Metody otrzymywania nanomateriałów.
4. Szablony molekularne i samoorganizacja.
5. Powierzchnie i granice międzyfazowe.
6. Metody charakterystyki ﬁzykochemicznej nanomateriałów.

1.

W1, U1, K1

7. Klastery i nanokryształy.
8. Nanomateriały warstwowe.
9. Materiały porowate.
10. Nanostruktury i materiały hybrydowe.
11. Właściwości elektronowe, optyczne i magnetyczne nanoobiektów i ich związek
z redukcją wymiaru i rozmiaru.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w kursie - brak wymagań wstępnych
obecność na wykładzie nieobowiązkowa

Sylabusy

532 / 564

Zjawiska przeniesienia elektronu i protonu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel: Fotochemia i biospektroskopia

Kod przedmiotu
UJ.WChCHEFothBioS.240.5ca756a01eec1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia dotyczące promieniowania
elektromagnetycznego oraz zjawisk fotoﬁzycznych
indukowanych światłem z zakresu ﬁzyki.

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

aspekty fotochemii i elektrochemii. Posiada wiedzę
z karesu chemii organicznej na temat zależności
pomiędzy strukturą cząsteczki a jej właściwościami
fotoﬁzycznymi.

CHE_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

533 / 564

zagadnienia dotyczące procesu przeniesienia
elektronu i protonu w stanie wzbudzonym w układach
monomolekularnych oraz bimolekularnych oraz
procesów towarzyszących tj. fotoizomeryzacja, zmiany
strukturalne cząsteczek - teoria TICT,
tworzenie/rozpad ekscipleksów/ekscimerów. Zna
i rozumie proces przeniesienia elektronu
w fotosyntezie, procesach fotograﬁcznych,
eletrochemiluminescencji, w sensorach
ﬂuorescencyjnych oraz bramkach logicznych.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystywać bazę naukową (literaturę
obcojęzyczną) w kontekście przygotowania
do egzaminu oraz analizy własnych wyników
doświadczalnych

CHE_K2_U01

zaliczenie ustne

U2

potraﬁ wykorzystywać umiejętność planowania
eksperymentu. Umiejętność tą nabywa podczas
własnej pracy doświadczalnej.

CHE_K2_U02

zaliczenie ustne

U3

absolwent potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę
do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować
w zespołach interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

zaliczenie ustne

U4

zna język angielski w celu przygotowania się
do egzaminu w oparciu o zasugerowane przez
prowadzącego publikacje obcojęzyczne

CHE_K2_U06

zaliczenie ustne

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się

CHE_K2_U07

zaliczenie ustne

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania praw autorskich.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K06

zaliczenie ustne

K2

określenia poziomu swojej wiedzy i systematycznego
jej poszerzania

CHE_K2_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

534 / 564

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria Marcusa przeniesienia elektronu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

2.

Teoria TICT - monomolekularne układy charge transfer

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

3.

Ekscipleksy i ekscimery

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

4.

Przemiany fotochemiczne towarzyszące
procesowi przeniesienia elektronu
Izomeryzacja
Dekompozycja
Otwieranie pierścienia
Eliminacja
Utlenianie

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

5.

Fluorescencyjne sensory.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

6.

Techniki eksperymentalne pozwalające na detekcję produktów przeniesienia
elektronu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

7.

Fotosynteza
Przeniesienie elektronu w micelach
Przeniesienie elektronu w warstwach
Langmuira-Blodgett-a i membranach
Przeniesienie elektronu na powierzchni
półprzewodników
Fotorozkład wody
Kserograﬁa
Bramki logiczne i molekularne komputery

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

8.

Analiza ilościowa stanu z przeniesieniem elektronu – przejścia radiacyjne
w układach CT - przykłady i zastosowanie

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

9.

Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w podczerwieni
metoda step-scan - zastosowanie

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

10.

Przeniesienie protonu: ﬁltry kremowe
i materiały elektroluminescencyjne

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

11.

Analiza termodynamiki przeniesienia elektronu w ujęciu Rehm-Wellera - metody
elektrochemiczne pomiaru potencjałów redoks

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunki zaliczenia: zadowalająca wiedza podczas
egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs chemia ﬁzyczna II rok chemii (studia I stopnia), Kurs Zaawansowane metody chemii ﬁzycznej III rok chemii (studia I
stopnia), Panel Spektroskopia i Fotochemia Optyczna I rok chemii (studia II stopnia). Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy

535 / 564

Quantum-Chemical Molecular-Modeling
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b3eead.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main goal of the course is a practical introduction to the computational methods of quantum chemistry. After
completing the course student should be familiar with practical aspects of computational chemistry, and be able
to apply quantum chemical programs in the description of electronic structure of organic, inorganic, and
organometallic systems, as well as in the theoretical analysis of chemical reactivity.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

536 / 564

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych przybliżen
i metod obliczeniowych chemii kwantowej
(przybliżenie Borna-Oppenheimera, zasada wariacyjna
i metody wariacyjne; przybliżenie orbitalne, metoda
HF, SCF LCAO MO, podstawowe idee metod DFT) oraz
podstawowych zasad używania oprogramowania
do obliczeń kwantowochemicznych (typowe dane
i wyniki obliczeń kwantowochemicznych, bazy
funkcyjne w obliczeniach ab initio, praktyczne aspekty
optymalizacji geometrii, opisu struktury elektronowej
i reaktywności układów molekularnych) pozwalającą
na wykorzystane w praktyce podstawowych metod
kwantowochemicznych (HF, DFT) do opisu
właściwości, struktury i reaktywności układów
chemicznych

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U1

potraﬁ zastosować w praktyce metody obliczeniowych
chemii kwantowej (HF i DFT) do optymalizacji
geometrii i analizy konformacyjnej prostych molekuł,
analizy i wizualizacji orbitali molekulanych, opisu
struktury elektronowej, tworzania diagramów orbitali
molekularnych oraz jakościowego i ilościowego opisu
wiązania chemicznego, a takze analizy wibracyjnej,
aromatycznosci, reaktywnosci ukladow molekularnych

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

potraﬁ pracować w grupie, pełnić w niej różne funkcje

CHE_K2_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i ciągłego dokształcania w kontekście
zmian metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz
wykorzystywanego oprogramowania, związanych
z szybkim rozwojem informatyki i szybkim wzrostem
mocy obliczeniowych komputerów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

60

przygotowanie do egzaminu

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Sylabusy

537 / 564

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Using quantum chemical software - general rules; input data for quantum
chemical calculations; available software. Born-Oppenheimer approximation;
potential energy surface (PES), stationary points on PES. Practical aspects of
geometry optimization of molecular systems; optimization of minima (reactants,
products) and saddle points (transition states); reaction paths on PES. Commonly
used computational methods; variational and perturbational methods; HartreeFock method (HF); restricted and unrestricted HF (RHF and UHF); ab initio and
semiempirical methods. Basis sets in ab initio calculations. Molecular orbitals,
electron density, populational and bond-order analysis. Visualisation methods.
Chemical bond; diﬀerential density (deformatyion density); delocalized and
localized orbitals; localization methods. Vibrational analysis; normal modes.
Electron correlation; Conﬁguration interaction methos (CI), Moller-Plesset
perturbational method (MP). Density functional theory (DFT) and Kohn-Sham (KS)
method. Practical aspects of DFT calculations; exchange-correlation functional
choice. Modeling of large systems; hybrid methods (QMMM). Solvent eﬀects;
continuum models. Chemical reactivity; single- and two reactant reactivity
indices; interaction energy partitioning methods. Modeling of elementary
reactions of complex processes. Thermodynamic properties; free-energy of
chemical reactions; ab initio molecular dynamics approaches.

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

lecture: exam (written 90% +oral 10%)

laboratoria

zaliczenie

laboratory excercises + lab. report

Sylabusy

538 / 564

Spectroscopy of Hydrogen - Bonded Systems
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b44574.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Historic outline. Occurrence and importance of hydrogen bonds. Deﬁnition of hydrogen bond. Geometric and
energetic criteria. Properties of hydrogen-bonded systems. Infrared spectra of hydrogen bonds and theories of
infrared spectra. Fermi resonance. Model potentials for hydrogen-bonded systems and their application for
explanation of spectral and structural correlations. Spectra of hydrogen bonds in ices and aqueous ionic
solutions. Proton tunneling in systems with hydrogen bonds.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

539 / 564

W1

demonstrate the advanced knowledge of
mathematics, physics, that enables the usage of
methods and concepts characteristic for the
specialization of photochemistry and optical
spectroscopy.

CHE_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student knows and understands advanced issues in
the ﬁeld of calculation methods appropriate for
a given specialization

CHE_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student knows and understands advanced issues in
the ﬁeld of main branches of chemistry and is familiar
with current trends in the development of chemistry

CHE_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

student knows and understands advanced issues in
the ﬁeld of a given specialization allowing for
independent research work

CHE_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

student knows and understands advanced issues in
the ﬁeld of health and safety and legal regulations
CHE_K2_W05
related to the chosen specialty enabling responsible
application of acquired knowledge in professional work

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

student knows and understands advanced issues
regarding legal and ethical conditions related to
scientiﬁc and didactic activities

CHE_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

student knows and understands the basic concepts
and principles in the ﬁeld of industrial property and
copyright protection as well as intellectual property
management

CHE_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

student is able to use the professional literature,
databases and other sources of information in an
advanced way to obtain the necessary information
and assess the reliability of the information obtained;
can use patent information resources

CHE_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student is able to independently plan and perform
theoretical and / or experimental research within his
specialty and critically evaluate the results of these
research

CHE_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

student is able to present the results of own research
in the form of a self-prepared dissertation (paper)
containing a description and justiﬁcation of the
purpose of the work, the adopted methodology,
results and their signiﬁcance compared to other
similar studies

CHE_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

student is able to relate the acquired knowledge to
related scientiﬁc disciplines and work in
interdisciplinary teams

CHE_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

student is able to popularly present the latest results
of discoveries made within his and related specialties

CHE_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

student can determine the directions of further
learning and realize the process of self-education

CHE_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U7

student is able to work in a team, perform various
functions in it (including managerial ones) and is
aware of the responsibility for jointly implemented
tasks related to teamwork

CHE_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

540 / 564

U8

student is able to determine the directions of further
learning and realize the process of self-education,
being aware of the level of his knowledge and skills

CHE_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U9

student is able to form opinions on professional issues
and argue for them in both the specialists and nonspecialists

CHE_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to perform professional duties with
high professionalism, reliability and conscientiousness

CHE_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

student is ready to show responsibility in both
planning and performing experimental research, being
aware of the risks associated with laboratory work,
applying the principles of good laboratory practice;
minimizing the impact on the environment, applying
the principles of health and safety in the work
environment

CHE_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

student is ready to follow and co-create the
researcher's ethos, respect intellectual property and
make a conscious role in the professional and social
environment

CHE_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K4

student is ready to constantly expand knowledge, use
information technology to critically search and select
information; seeking expert opinions

CHE_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K5

student is ready to think and act in an entrepreneurial
way; take actions on their own initiative taking into
account the opportunities and threats associated with
them

CHE_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K6

student is ready for the practical application of the
acquired knowledge and skills, taking into account its
social and ethical aspects, and shows the related
responsibility

CHE_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K7

student is ready to realistically determine
environmental risks; fulﬁll social obligations, take
CHE_K2_K07
initiatives and participate in activities for the beneﬁt of
society

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

seminarium

15

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy

541 / 564

przeprowadzenie badań literaturowych

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

istoric outline. Occurrence and importance of hydrogen bonds. Deﬁnition of
hydrogen bond. Geometric and energetic criteria. Intra and intermolecular
hydrogen bonds. Properties of hydrogen-bonded systems. Infrared spectra of
hydrogen bonds. Theories of infrared spectra of isolated hydrogen bonds and of
systems of interacting hydrogen bonds. Fermi resonance and its occurrence in
spectra of strong hydrogen bonds. Model potentials for hydrogen bonds and their
application for explanation of spectral and structural correlations in hydrogenbonded systems. Intra and intermolecular potentials for water. Spectra of
hydrogen bonds in ices and aqueous ionic solutions. Theoretical simulation of
spectra of ices and aqueous solutions with application of molecular dynamics
method. Proton tunneling in systems with hydrogen bonds. Theories of
multidimensional proton tunneling.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Lecture - written and/or oral exam (the information about form of the
exam will be given on the ﬁrst lecture).

seminarium

zaliczenie na ocenę

Seminar - Assessment with grading on the base of prepared
report/presentation.

Sylabusy
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Multivariate Analysis in Chemistry
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b49f71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapewnia możliwość opanowania podstawowych metod analizy wielu zmiennych stosowanych aktualnie
przez chemików. W szczególności dotyczy to statystycznego opracowywania wyników pomiarów, oszacowywania
parametrów rozkładu zmiennej losowej, sprawdzania hipotez statystycznych, wyznaczania przedziałów ufności,
analizy błędów pomiarowych i ich propagacji, matematycznego modelowania procesów, tworzenia modeli
statystycznych, projektowania eksperymentów i stosowania metod optymalizacyjnych w chemii, stosowania
wybranych metod chemometrycznych takich jak analiza skupień, analiza głównych składników, rozpoznawanie
obiektów (obrazów), sztuczne sieci neuronowe. Wszystkie omawiane metody i algorytmy zilustrowano licznymi
praktycznymi przykładami ich zastosowania. Student uzyska wiedzę z: - oceny metod statystycznych
i przetwarzania danych chemicznych, - modelowanie wieloparametrowego procesów chemicznych, - uzyskania
informacji chemicznych z danych spektroskopowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

543 / 564

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki, nauk
biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające
na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi
dla danej specjalizacji

CHE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
statystycznych i chemometrycznych właściwych dla
danego problemu chemicznego

CHE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ przedstawić metody statystyczne
i chemometryczne oraz ich zastosowanie.

CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ przenieść wiedzę teoretyczną na analizę
wykonywanego eksperymentu.

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHE_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie planować i wykonywać analizę
statystyczną i chemometryczną w ramach swojej
specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych badań.
Potraﬁ przedstawić opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle
innych podobnych badań.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHE_K2_U06
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+)

zaliczenie na ocenę

U4

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia

CHE_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością.

CHE_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów.

CHE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym
odpowiedzialności. Jest gotów do realnego określania
zagrożeń dla środowiska; wypełniania zobowiązań
społecznych, podejmowania inicjatyw i uczestniczenia
w działaniach na rzecz społeczeństwa

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

544 / 564

wykład

30

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

12

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

przygotowanie do sprawdzianu

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

8

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

545 / 564

Wykład. Repetytorium z podstaw statystycznego opracowywania wyników
pomiarów: populacja generalna i próba, rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej
losowej, estymacja parametrów rozkładu zmiennej losowej, przedziały ufności dla
tych parametrów, hipotezy statystyczne i ich testowanie, współzależność
pomiędzy zmiennymi losowymi (współczynniki korelacji i determinacji).
Wprowadzenie do matematycznego modelowania procesów w chemii: modele
statystyczne; wyznaczanie parametrów w modelach liniowych oraz macierzy
wariancji-kowariancji tych parametrów; testowanie adekwatności modeli.
Planowanie doświadczeń; kryteria optymalności planu. Analiza podobieństwa
pomiędzy obiektami i zmiennymi. Podstawowe metody chemometryczne: analiza
skupień (CA; Cluster Analysis) i analiza głównych składowych (PCA; Principal
Component Analysis): przygotowanie surowych wyników pomiarów do analizy
chemometrycznej; transformacje zmiennych (autoskalowanie), przykłady
zastosowania CA i PCA w chemii. Krótkie wprowadzenie i omówienie metod
rozpoznawania obiektów (Pattern Recognition) oraz sztucznych sieci neuronowych
(Artiﬁcial Neural Networks). Modele regresji służące do analizy dwukierunkowych
dwublokowych danych doświadczalnych. Regresja liniowa wielu zmiennych (MLR).
Modele regresji służące do analizy dwukierunkowych dwublokowych danych
doświadczalnych. Regresja głównych składników (PCR) oraz regresja cząstkowych
najmniejszych kwadratów (PLS). Zaprojektowanie maszyny klasyﬁkującej dane
chemiczne dla predykcji wyników na podstawie modelu. Wyznaczenie krzywej
ROC.
Seminarium. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem wiedzy zdobytej na
wykładzie z wykorzystaniem stosowanego oprogramowania statystycznego i
chemometrycznego w zakresie statystycznej analizy danych, dobór analizy do
oceny wieloparametrowej, analiza obrazów, kalibracja i walidacja modelu,
predykacja wyników. Każdy student jest zobowiązany do przygotowania
prezentacji lub rozwiązania problemu naukowego przy użyciu metod
statystycznych i chemometrycznych i dostępnego oprogramowania (np.
Statistica, Origin, Orange). Studenci są oceniani indywidualnie, przy czym w
ocenie uwzględniana jest treść, jakość i forma prezentacji, jak również aktywność
studenta w dyskusji merytorycznej.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny: 50% poprawnych wyników z testu jednokrotnego
wyboru.

wykład

zaliczenie na ocenę

seminarium

zaliczenie na ocenę prezentacja lub problem do rozwiązania z wybranego tematu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z algebry macierzowej uzyskane w trakcie obowiązkowego kursu matematyki dla studentów
kierunków ścisłych. Niezbędne informacje o podstawowych zasadach i zastosowaniach współczesnej spektroskopii
molekularnej i analizy instrumentalnej nabyte podczas obowiązkowego kursu analizy instrumentalnej, chemii ﬁzycznej i
spektroskopii molekularnej dla studentów niższych lat studiów chemicznych.

Sylabusy
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Forensic chemistry
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b4f97d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

wiedzę z zakresu chemii i nauk technicznych do opisu
właściwości materiałów tworzących ślad
kryminalistyczny. Potraﬁ wykorzystać wiadomości
z chemii analitycznej do identyﬁkacji i oznaczania
ksenobiotyków w materiale pobranym w czasie
autopsji. zapoznanie się z procedurami badania
kierowców na obecność alkoholu i substancji podobnie
działających do alkoholu. Potraﬁ zdeﬁniować cel
i zadania różnych dziedzin toksykologii

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

zaliczenie pisemne
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W2

metody obliczeniowe do analizy wyników analizy
śladów kryminalistycznych. prospektywne
i retrospektywne w alkohologii sądowej.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W05

zaliczenie pisemne

W3

metody chemii analityczne i ﬁzycznej, użytecznych
w identyﬁkacji materiałów tworzących ślad
kryminalistyczny oraz zna ich ograniczenia.

CHE_K2_W02,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04,
CHE_K2_W06,
CHE_K2_W07

zaliczenie pisemne

W4

działanie wybranych ksenobiotyków będących
przyczyną zatruć śmiertelnych

CHE_K2_W03

zaliczenie pisemne

U1

korzystać z piśmiennictwa naukowego w celu wyboru
metody analitycznej i interpretacji wyników badań

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07

zaliczenie pisemne

U2

wyjaśnić interdyscyplinarność badań materiałów
tworzących ślad kryminalistyczny. Potraﬁ wykorzystać
wiedzę z toksykologii ogólnej w interpretacji oznaczeń
dla potrzeb prokuratury, sądów i policji.

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U07

zaliczenie pisemne

U3

korzystać z literatury fachowej dotyczącej badań
z zakresu chemii sądowej.

CHE_K2_U02,
CHE_K2_U08,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

zaliczenie pisemne

U4

CHE_K2_U05,
CHE_K2_U07,
ocenić odpowiedzialność - w tym i prawną za uzyskane
CHE_K2_U08,
wyniki i ich ocenę
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

zaliczenie pisemne

U5

korzystać z literatury naukowej w celu poszerzania
swojej wiedzy.

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U09,
CHE_K2_U10

zaliczenie pisemne

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: Student jest gotów do określić rolę biegłego
w polskim systemie prawnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

7

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

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.

Na wykładach z zakresu kryminalistyki następujące tematy są dyskutowane i
prezentowane :
1. Wprowadzenie do kryminalistyki (podstawy przedmiotu),
2. Obszary badań kryminalistycznych,
3. Problemy analityczne w badaniach kryminalistycznych (część I i II – dyskusja
nad zastosowaniem metod chemii analitycznej, które mogą zostać zastosowane w
badaniach sądowych.
Na wykładach z zakresu kryminalistyki następujące tematy są dyskutowane i
prezentowane :
1. Wprowadzenie do kryminalistyki (podstawy przedmiotu),
2. Obszary badań kryminalistycznych,
3. Problemy analityczne w badaniach kryminalistycznych (część I i II – dyskusja
nad zastosowaniem metod chemii analitycznej, które mogą zostać zastosowane w
badaniach sądowych.
Toksykologia sądowa obejmuje następujące zagadnienia:
Charakterystyka materiałów biologicznych i niebiologicznym wykorzystywanych w
sądowej analizie toksykologicznej. Metody izolacji ksenobiotyków z materiału
biologicznego. Metody skryningowe w toksykologii sądowej. Zastosowanie metod
analitycznych do oznaczania ksenobiotyków dla potrzeb toksykologicznej
ekspertyzy sądowej. Interpretacja wyników i raport z badań toksykologa
sądowego. Toksykolog jako biegły w postępowaniu sądowym. Charakterystyka
głównych grup ksenobiotyków będących w zainteresowaniu toksykologów
sądowych (np. alkohole, substancje uzależniające i stosowane w dopingu ludzi i
zwierząt).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu
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Forensic chemistry - laboratory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569b5522c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 40

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zastosować chemie i nauki techniczne do określenia
właściwości ﬁzykochemicznych badanego śladu
kryminalistycznego.

CHE_K2_W01

zaliczenie pisemne,
raport

W2

wykorzystać metody obliczeniowe w eksploracji
danych pochodzących z analiz śladów
kryminalistycznych.

CHE_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport

W3

zastosować metody chemii analitycznej i ﬁzycznej
odpowiednie do identyﬁkowania i różnicowania
substancji badanego śladu, jak również zna
ograniczenia tych metod.

CHE_K2_W04

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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W4

student posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy
w laboratoriach toksykologicznych
i kryminalistycznych, zgodnie z przepisami prawa.

CHE_K2_W05,
CHE_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

szczegółowo zaplanować badania identyﬁkacyjne
i porównawcze wybranych śladów.

CHE_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

opisać stosowane metody analityczne, a także
interpretować wyniki analizy identyﬁkacyjnej
wybranych śladów.

CHE_K2_U03

zaliczenie pisemne,
raport

U3

wyjaśnić interdyscyplinarny charakter analizy śladów
kryminalistycznych.

CHE_K2_U04

zaliczenie pisemne,
raport

U4

student zna język angielski w stopniu umożliwiającym
korzystanie z anglojęzycznej literatury z zakresu
chemii sądowej.

CHE_K2_U06

zaliczenie pisemne,
raport

U5

zaprezentować zastosowania najnowszych technik
mikroanalitycznych wykorzystywanych do określania
składu organicznego i pierwiastkowego badanego
materiału, jak również potraﬁ opisać potencjalne
źródła ich błędów.

CHE_K2_U05

zaliczenie pisemne,
raport

CHE_K2_K03,
CHE_K2_K06

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ocenić swoją odpowiedzialność (również prawną)
za otrzymane wyniki i ich interpretację.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

13

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Identyﬁkacja nieznanych substancji. W trakcie zajęć prezentowane są techniki
analityczne takie jak: techniki mikroskopowe, testy jednorazowe, chromatograﬁa
gazowa ze spektrometrią mas.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

2.

2. Analiza porównawcza fragmentów DNA. W trakcie zajęć prezentowana jest
technika izolacji materiału genetycznego z wybranych próbek materiału
biologicznego oraz techniki analityczne - elektroforeza żelowa i spektrofotometria
NanoDrop. Techniki te zostaną przedstawione na tle przypadków istotnych dla
chemii sądowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

3.

3. Badanie dokumentów – rozróżnianie materiałów kryjących. W trakcie zajęć
prezentowane są techniki analityczne takie jak: techniki mikroskopowe,
elektroforeza kapilarna. Techniki te zostaną przedstawione na tle przypadków
istotnych dla chemii sądowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

4.

4. Analiza materiału biologicznego dla celów sądowych. W trakcie zajęć
prezentowane są techniki analityczne takie jak: wysokosprawna chromatograﬁa
cieczowa. Technika ta zostanie przedstawiona na tle przypadków istotnych dla
chemii sądowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

5.

5. Badanie kryminalistyczne na miejscu zdarzenia. W trakcie zajęć pzeprowadzane
są doświadczenia pomocne w ujawnianiu/identyﬁkowaniu śladów, np: odcisków
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
palca, śladów krwi, odcisków obuwia, zeszlifowanych numerów seryjnych na
U3, U4, U5, K1
metalowych powierzchniach, jak również prezentowane są techniki analityczne
takie jak: techniki mikroskopowe, testy jednorazowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywna ocena z: 5 sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń,
zaliczenie pisemne, raport aktywności na zajęciach oraz z kolokwium zaliczeniowego (test
wyboru po skończonych zajęciach).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Szczepienie przeciwko żółtaczce typu B Prerekwizyty: Chemia analityczna

Sylabusy
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Fotofarmakologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.5ca7569c56575.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu „Fotofarmakologia” student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu
fotofarmakologii, w szczególności student będzie znał zakres tematyczny fotofarmakologii, typy związków
chemicznych stosowanych w fotofarmakologii, mechanizmy fotochemicznego kontrolowania procesów
ﬁzjologicznych i oddziaływania pomiędzy białkami i kwasami nukleinowymi oraz będzie znał terapeutyczne
zastosowania fotofarmaceutyków.

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 procesy fotochemiczne będące podstawą
działania fotofarmaceutyków, rozumie biochemiczne
mechanizmy działania fotofarmaceutyków.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

student zna spektroskopowe właściwości
fotofarmaceutyków.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

student zna metody stosowane w syntezie
fotofarmaceutyków.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W4

student zna zastosowania terapeutyczne
fotofarmaceutyków.

CHE_K2_W01,
CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W5

student posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej i stosować ją
w zagadnieniach związanych z fotofarmakologią.

CHE_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

W6

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
i zastosować ją w zagadnieniach związanych
z fotofarmakologią.

CHE_K2_W06

zaliczenie ustne,
prezentacja

student posiada wiedzę na temat cech strukturalnych
związków stosowanych w fotofarmakologii
i zaproponować warunki ich syntezy i weryﬁkacji ich
aktywności biologicznej

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

zastosować wiedzę z zakresu farmakologii w realizacji
projektów badawczych z zakresu chemii

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U02,
CHE_K2_U03,
CHE_K2_U04,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

w sposób popularnonaukowy opisać tematykę
związaną z fotofarmakologią.

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U10

zaliczenie ustne,
prezentacja

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rzetelnie i sumiennie zdobywa wiedzę
z zakresu fotofarmakologii.

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K04,
CHE_K2_K06

K2

student zna zagrożenia i wymagania dotyczące pracy
laboratoryjnej nad fotofarmaceutykami.

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie ustne,
prezentacja

K3

student jest świadomy stałego rozwoju
fotofarmakologii i związanej z tym konieczności
stałego poszerzania wiedzy z tego zakresu.

CHE_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

2

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

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.

Wprowadzenie do fotofarmakologii

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Związki stosowane w fotofarmakologii

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

3.

Fotoprzełączniki

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Fotokontrola aktywności peptydów, białek i oligonukleotydów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Optogenetyka

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

6.

Fotofereza

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

7.

Optyczne kontrolowanie bólu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

8.

Optyczne kontrolowanie receptorów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

9.

Optyczne kontrolowanie kanałów jonowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

10.

Optyczne kontrolowanie enzymów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

Sylabusy
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11.

Optyczne kontrolowanie antybiotyków

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

12.

Fotochemiczna terapia wzroku i słuchu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

13.

Fotochemiczna terapia cukrzycy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

14.

Optyczne kontrolowanie uwalniania

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

15.

Fotoaktywowane związki przeciwnowotworowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie kursu chemii ﬁzycznej. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Good chemistry – methodological, ethical and social dimensions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.240.1557405440.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
0229Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 6, kształcenie na odległość: 24

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie aspektów metodologicznych, etycznych i społecznych chemii realizowanej zarówno w postaci badań
naukowych i ich publikacji, jak i działalności przemysłowej czy konsultacyjnej.

C2

Uporządkowanie, rozszerzenie i ukazanie nowego kontekstu już posiadanej przez studentów wiedzy na temat
metody naukowej, zrównoważonego rozwoju, prawa autorskiego.

C3

Zwrócenie uwagi na odpowiedzialność chemika za podejmowane działania w każdej sferze działalności, w tym np.
komunikacji społecznej.

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 prezentuje podstawowe aspekty koncepcji RRI
- Odpowiedzialnych Badań i Innowacji wraz
z odpowiednimi przykładami

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

student deﬁniuje składowe akronimu FFP:
fabrykowanie danych, fałszowanie wyników,
plagiatowanie badań

CHE_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

student opisuje historię, deﬁnicje i normatywne
podstawy zrównoważonego rozwoju

CHE_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student w codziennych badaniach potraﬁ zastosować
metodę naukową

CHE_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

porozumieć się z niespecjalistami, stosuje etykę
komunikacji naukowej.

CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę

K1

absolwent jest gotów do poddania reﬂeksji swoich
działań a także reprezentuje krytyczne podejście
do decyzji podejmowanych przez chemików
w przeszłości

CHE_K2_K02

zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do identyﬁkacji oczekiwań
społecznych i obowiązków chemików; wyjaśnia, w jaki
sposób decyzje i wybory dokonywane przez chemików
wpływają na środowisko i społeczeństwo

CHE_K2_K06,
CHE_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

6

kształcenie na odległość

24

poznanie terminologii obcojęzycznej

7

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

4 wymiary odpowiedzialności: kto? (indywidualna, wspólna), przypisana do kogo?
(chemik jako rola społeczna), po co? (implikacje działań chemicznych), dotycząca
jakiego czynnika? (wiedza chemiczna i doświadczenie). Koncepcja RRI.

W1

2.

Deﬁnicja FFP: fabrykowanie danych, fałszowanie wyników, plagiatowanie badań.
Przyczyny oszustw: presja instytucjonalna, konﬂikt interesów, ambicja.

W2

3.

Co to znaczy zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój jako „wezwanie do
etyki" w ocenie nauki i technologii, historia, deﬁnicje, podstawy normatywne.

W3

4.

Rozumowanie naukowe: logika, wyjaśnienie i przypuszczenie, hipoteza, korelacja
vs. związek przyczynowo-skutkowy. Pomiar i eksperymentowanie: projektowaniu
eksperymentów, zbieranie danych, błędy pomiaru, wiarygodność eksperymentu.

U1

5.

Etyka publikacji, praktyki wydawnicze, recenzje, impact factor, cytowanie.
Komunikacja z niespecjalistami (np. dziennikarze naukowi, publiczność)

U2

6.

Co to znaczy “dobry chemik”? – aspekty metodologiczne, etyczne, wpływ
wykonywanego zawodu na społeczeństwo i środowisko. Etyczny wymiar ryzyka:
ramy normatywne dla zarządzania ryzykiem, zasada przezorności. Integralność
naukowa.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

obecność na zajeciach, aktywny udział w dyskusjach

kształcenie na odległość

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

wykonanie wszystkich zadań umieszczonych na platformie
zdalnego nauczania, zaliczenie wszystkich testów

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa na zajęciach konwersatoryjnych

Sylabusy
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Pracownia magisterska / Magister Laboratory Class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.2C0.5ca7569b2f422.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, 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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 250

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
46.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 250

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzenie zakresu wiedzy z wybranego działu chemii oraz wybranej specjalności chemicznej, doskonalenie
umiejętności opracowania wyników badań w formie pisemnej oraz ich prezentacji w formie ustnej

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

zaawansowane zagadnienia z matematyki, ﬁzyki, nauk
biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające
na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi
dla danej specjalizacji

CHE_K2_W01

zaliczenie

W2

zaawansowane zagadnienia z zakresu metod
obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji

CHE_K2_W02

zaliczenie

W3

zaawansowane zagadnienia) w zakresie głównych
działów chemii oraz orientuje się w aktualnych
kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W03

zaliczenie

W4

student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia
z zakresu danej specjalizacji pozwalające
na samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_W04

zaliczenie

W5

zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

CHE_K2_W05

zaliczenie

W6

zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną

CHE_K2_W06

zaliczenie

W7

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej

CHE_K2_W07

zaliczenie

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji; potraﬁ korzystać
z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U01

zaliczenie

U2

samodzielnie planować i wykonywać badania
teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach
swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych
badań

CHE_K2_U02

zaliczenie

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu)
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą
metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych
podobnych badań

CHE_K2_U03

zaliczenie

U4

student potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę
do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować
w zespołach interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U04

zaliczenie

U5

w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki
odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych
specjalnościach

CHE_K2_U05

zaliczenie

U6

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną
bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk
pokrewnych (poziom B2+)

CHE_K2_U06

zaliczenie

U7

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i zrealizować proces samokształcenia

CHE_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U8

pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje i jest
świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania, związane z pracą zespołową

CHE_K2_U08

zaliczenie

U9

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, potraﬁ określić kierunki dalszego
uczenia się i realizować proces samokształcenia

CHE_K2_U09

zaliczenie

U10

formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz
argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku
CHE_K2_U10
specjalistów jak i niespecjalistów.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością

CHE_K2_K01

zaliczenie

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej;
zminimalizowania skutków dla środowiska
naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku
pracy

CHE_K2_K02

zaliczenie

K3

student est gotów do przestrzegania i współtworzenia
etosu badacza, poszanowania własności intelektualnej
i świadomego odgrywania roli w środowisku
zawodowym i społecznym

CHE_K2_K03

zaliczenie

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii
ekspertów

CHE_K2_K04

zaliczenie

K5

myslenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
podejmowania z własnej inicjatywy działań
uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia.

CHE_K2_K05

zaliczenie

K6

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K06

zaliczenie

K7

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym
odpowiedzialności

CHE_K2_K06

zaliczenie

K8

realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania
inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz
społeczeństwa

CHE_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
250

562 / 564

przeprowadzenie badań literaturowych

100

analiza i przygotowanie danych

100

przygotowanie pracy dyplomowej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
500

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

250

przeprowadzenie badań literaturowych

50

analiza i przygotowanie danych

150

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
650

ECTS
46.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student realizuje badania naukowe zgodnie z wybraną specjalizacją. W ramach
zajęć student powinien przeprowadzić odpowiednie prace badawcze, opracować i
przeanalizować uzyskane wyniki, odnieść uzyskane rezultaty do podobnych badań
prezentowanych w literaturze naukowej oraz zaproponować odpowiednie wnioski.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5, K6,
K7, K8

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: Pozytywna ocena pracy magisterskiej przez
promotora. Warunkiem zaliczenia pracowni magisterskiej jest
przygotowanie na podstawie przeprowadzonych prac badawczych pracy
magisterskiej, złożenie jej w terminie przewidzianym regulaminem
studiów w dziekanacie oraz uzyskanie jej pozytywnej oceny od promotora.

laboratoria

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: Pozytywna ocena pracy magisterskiej przez
promotora. Warunkiem zaliczenia pracowni magisterskiej jest
przygotowanie na podstawie przeprowadzonych prac badawczych pracy
magisterskiej, złożenie jej w terminie przewidzianym regulaminem
studiów w dziekanacie oraz uzyskanie jej pozytywnej oceny od promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy

564 / 564

Załącznik nr 19 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Chemii

Kierunek:

chemia medyczna

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 253

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

12

Sylabusy

18

2 / 253

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

chemia medyczna

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 chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane
zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze
aspekty syntezy i identyﬁkacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie
molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania
nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryﬁkacji ich aktywności.
Kierunek ma dostarczyć specjalistów o wykształceniu chemicznym poszerzonym o wybrane zagadnienia z nauk pokrewnych
pozwalającym na podjęcie pracy przy projektowaniu, syntezie i badaniu związków biologicznie czynnych.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Chemia medyczna wykazuje zbieżność w realizacji misji i strategii uczelni (Strategia Rozwoju
UJ 2014-2020) w następujących punktach:
(i) Program studiów ma charakter innowacyjny, podejmowanie zatrudnienia przez jego absolwentów prowadzić będzie do
transferu wiedzy stymulującego innowacyjność w gospodarce
(ii) W zaprojektowaniu programu studiów brały udział różne grupy interesariuszy, w tym również potencjalni pracodawcy.
Podczas konstruowania programu studiów uwzględniono potrzeby rynku pracy oraz przyszłe zaangażowanie UJ jako partnera
rozwojowego dla przedsiębiorstw zwiększające znaczenie eksperckie UJ;
(iii) Prowadzenie kierunku wzmacnia obszar nauk ścisłych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej UJ
Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia medyczna posiada interdyscyplinarne wykształcenie w obszarze nauk
chemicznych uwzględniające aspekty biologiczne, farmaceutyczne i medyczne dotyczące związków biologicznie aktywnych.
Fundamentem wiedzy i umiejętności absolwenta jest rzetelne wykształcenie obejmujące podstawowe dziedziny chemii
gwarantujące prawidłowe rozumienie właściwości i działania leków, środków diagnostycznych i innych związków biologicznie
aktywnych. Absolwent dysponuje doświadczeniem w pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem wykorzystania technik
instrumentalnych.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
Wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach z dziedzin nauk biologicznych i farmaceutycznych gotowych do
podjęcia pracy przy:
1. badaniu aktywności nowych związków
2. syntezie związków biologicznie czynnych
3. analizie związków aktywnych biologicznie

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wyzwania współczesnej cywilizacji stwarzają potrzebę nieustannego poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych,
ich analizy i izolacji z materiału biologicznego, wspomaganego komputerowo projektowania nowych związków oraz syntezy
przy wykorzystaniu zaawansowanych metod chemii organicznej pozwalających na otrzymanie produktu o żądanym stopniu
czystości. Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna będą posiadali interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk
chemicznych, biologicznych oraz medycznych i będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach
przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach
pokrewnych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów na kierunku chemia medyczna ma na celu wykształcić osoby posiadające interdyscyplinarne kompetencje
pozwalające na znalezienie zatrudnienia w branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
spożywczej i pokrewnych. Służy temu program studiów, który oprócz gruntownej wiedzy chemicznej dostarcza dodatkowych
umiejętności z nauk biologicznych i farmaceutycznych.
Opracowany program studiów był konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu, w tym ﬁrmy Selvita z branży
biomedycznej. Ich uwagi dotyczące proﬁlu absolwenta były uwzględniane przy doborze tematyki kursów.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace dyplomowe mają charakter badawczy i prowadzone są w ścisłym powiązaniu z tematyką
badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w

Nauka, badania, infrastruktura
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tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwuch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci
wybierają jeden z dwu modułów specjalizacyjnych: (A) zaawansowana chemia organiczna jako narzędzie poszukiwania
nowych leków, (B) wybrane aspekty bioanalizy. W trakcie ostatniego semestru studiów wykonują badania do pracy
licencjackiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do
uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

170

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

54

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: 2278

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Pogram studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

CHM_K1_W01

Absolwent zna i rozumie pojęcia i twierdzenia matematyki pozwalające na
posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii i naukach biomedycznych

P6S_WG

CHM_K1_W02

Absolwent zna i rozumie fakty, prawa i teorie z zakresu ﬁzyki umożliwiające
rozumienie zjawisk i procesów ﬁzycznych istotnych dla układów biologicznych

P6S_WG

CHM_K1_W03

Absolwent zna i rozumie metody informatyczne i statystyczne umożliwiające
podstawową analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych

P6S_WG

CHM_K1_W04

Absolwent zna i rozumie pojęcia, prawa i fakty z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalające na: 1) posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną,
charakterystykę stanów materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów reakcji
chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym; 2)
wykorzystanie podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu właściwości,
struktury i reaktywności związków chemicznych; 3) poznanie metod syntezy
związków nieorganicznych i organicznych oraz określenie ich właściwości; 4)
zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym
również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek; 5) posługiwanie się
metodami analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej wybranych jonów i
związków chemicznych

P6U_W, P6S_WG

CHM_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i fakty z zakresu nauk biologicznych
umożliwiające: 1) zdeﬁniowanie podstawowych pojęć i terminów biologicznych z
zakresu morfologii i ﬁzjologii organizmów żywych; 2) poznanie istoty procesów
ﬁzjologicznych, prawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów organizmu
ludzkiego oraz zrozumienie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie
człowieka; 3) poznanie budowy, ﬁzjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów

P6S_WG

CHM_K1_W06

Absolwent zna i rozumie pojęcia i fakty z zakresu podstawowych zagadnień chemii
medycznej i roli interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych leków i
innych związków biologicznie aktywnych

P6U_W, P6S_WG

CHM_K1_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcia, prawa i fakty z tematyki naukowej oraz technik
eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy licencjackiej

P6U_W, P6S_WG

CHM_K1_W08

Absolwent zna i rozumie przepisy BHP, a w szczególności potraﬁ przedstawić zasady
bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z
bezpieczeństwem chemicznym

P6S_WK

CHM_K1_W09

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością
naukową i dydaktyczną

P6S_WK

CHM_K1_W10

Absolwent zna i rozumie pojęcia i fakty z zakresu ochrony własności przemysłowej,
intelektualnej, a także informacji patentowej

P6S_WK

CHM_K1_W11

Absolwent zna i rozumie związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z
uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

P6S_WK

CHM_K1_W12

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości

P6S_WK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

CHM_K1_U01

Absolwent potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi w chemii i naukach
przyrodniczych

P6S_UW

CHM_K1_U02

Absolwent potraﬁ wykonać pomiar, wyznaczać wielkości ﬁzykochemiczne,
przeprowadzać analizę statystyczną oraz krytycznie ocenić wiarygodność wyników
oznaczeń

P6U_U, P6S_UW

CHM_K1_U03

Absolwent potraﬁ powiązać informacje z cytologii i farmakologii z działaniem związku
biologicznie aktywnego

P6S_UW

CHM_K1_U04

Absolwent potraﬁ zaproponować powiązania struktury związków chemicznych z ich
reaktywnością i aktywnością biologiczną

P6U_U, P6S_UW

CHM_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi technikami badawczymi
stosowanymi chemii medycznej

P6S_UW

CHM_K1_U06

Absolwent potraﬁ syntezować, oczyszczać oraz analizować związki chemiczne z
zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych w podstawowym zakresie

P6U_U, P6S_UW

CHM_K1_U07

Absolwent potraﬁ stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ tak
prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje
zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

P6S_UO

CHM_K1_U08

Absolwent potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelności tych
informacji

P6S_UU

CHM_K1_U09

Absolwent potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań

P6S_UK

CHM_K1_U10

Absolwent potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z
chemią i pokrewnymi dziedzinami

P6U_K

CHM_K1_U11

Absolwent potraﬁ uczyć się samodzielnie

P6S_UU

CHM_K1_U12

Absolwent potraﬁ przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku
polskim i języku angielskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

P6S_UK, P6S_UU

CHM_K1_U13

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla chemii medycznej, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

CHM_K1_U14

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

P6S_UO

CHM_K1_U15

Absolwent potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

P6S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

CHM_K1_K01

Absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez
całe życie; będąc świadomym własnych ograniczeń i potraﬁ zdecydować, kiedy
zwrócić się do ekspertów

P6U_K, P6S_KK

CHM_K1_K02

Absolwent jest gotów do prawidłowego zidentyﬁkowania i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu

P6U_K, P6S_KR

CHM_K1_K03

Absolwent jest gotów do realizowania zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, dp
adekwatnego postępowania w stanach zagrożenia

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

CHM_K1_K04

Absolwent jest gotów do przedstawienia społecznych aspektów praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności; okazywania szacunku wobec różnych
grup społecznych i troskę o ich dobro

P6S_KO

CHM_K1_K05

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

CHM_K1_K06

Absolwent jest gotów do dbania o jakość i staranność wykonywania zadań

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej i
modelowania molekularnego oraz zajęcia laboratoryjne kursu Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego –
laboratorium będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Na II i III roku student musi zrealizować przedmioty z
zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych o łącznej wartości 4 ECTS, w tym za co najmniej 2 ECTS na II roku.
Ewentualna nadwyżka punktów, uzyskana na II roku studiów, w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów
humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet III roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może
zrealizować kursy spoza poniższego katalogu z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Na roku III student za zgodą prodziekana ds. dydaktyki może zrealizować inny kurs zgodny z tematyką studiów w ramach
kursów do wyboru.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

4

-

zaliczenie

O

Matematyka I

90

9,0

egzamin

O

Fizyka

82

5,0

egzamin

O

Podstawy chemii

60

5,0

egzamin

O

Podstawy chemii - laboratorium

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologia informacyjna

30

2,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych
pomiarowych

15

1,0

zaliczenie

O

Biologia komórki

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka II

75

6,0

egzamin

O

Chemia analityczna z elementami bioanalizy

45

4,0

egzamin

O

Chemia analityczna z elementami bioanalizy- laboratoria

75

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia ﬁzyczna

90

7,0

egzamin

Chemia ﬁzyczna - laboratorium

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia organiczna

60

4,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej I

15

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

O
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia organiczna II

60

5,0

egzamin

O

Mikrobiologia z elementami immunologii

45

4,0

egzamin

O

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna

90

7,0

egzamin

Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratoria

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego

50

4,0

egzamin

O

Bioﬁzyka z elementami ﬁzyki medycznej

45

3,0

egzamin

O

Analiza struktury biocząsteczek

25

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biochemia medyczna

60

6,0

egzamin

O

Toksykologia ogólna

15

1,0

zaliczenie

O

Chemia leków

30

3,0

egzamin

O

Fizjologia

30

3,0

egzamin

O

Biospektroskopia

66

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory
class

90

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Język angielski

60

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

O

Semestr 4
Przedmiot

Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

O

Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 4 punktów ECTS
Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy chemii medycznej

75

6,0

egzamin

O

Podstawy farmakologii

30

3,0

zaliczenie

O

Język angielski

60

4,0

egzamin

O

Przedmiot
Umiejętności interpersonalne

Semestr 5
Przedmiot

Kursy do wyboru dla chemii medycznej

O

Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 5 punktów ECTS w semestrach 5 i 6
Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych

30

2,0

egzamin

F

Ścieżka: Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie
w poszukiwaniu nowych leków
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy chemii medycznej - laboratorium dla Modułu A

90

6,0

zaliczenie

Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury
połączeń organicznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Laboratorium specjalizacyjne

105

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy
Student musi wybrać jeden z przedmiotów: Laboratorium specjalizacyjne lub Miniprojekt badawczy ( przy wyborze
miniprojektu badawczego wymagana jest zgoda opiekuna miniprojektu ).
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rentgenograﬁa strukturalna biocząsteczek

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody biologii molekularnej w medycynie

30

3,0

zaliczenie

O

Modelowanie molekularne - metody klasyczne

30

3,0

zaliczenie

O

Podstawy chemii medycznej - laboratorium dla Modułu B

90

6,0

zaliczenie

O

Laboratorium specjalizacyjne

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miniprojekt badawczy

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium licencjackie

30

2,0

zaliczenie

O

Pracownia licencjacka

90

16,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Kursy do wyboru dla chemii medycznej

O

Farmakoproteomika

30

3,0

egzamin

F

Mechanizmy działania ksenobiotyków (leki i trucizny)

30

2,0

zaliczenie

F

Podstawy biofarmacji

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fitochemia

30

2,0

zaliczenie

Struktura i funkcja małych biocząsteczek

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Struktura przestrzenna białek

30

2,0

zaliczenie

Medyczna chemia nieorganiczna

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fotochemia w biologii i medycynie

30

3,0

zaliczenie

Modelowanie molekularne - metody kwantowe

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Spektroskopia biologicznych makrocząsteczek

30

3,0

egzamin

F

Spektroskopia oscylacyjna w biologii i medycynie

15

1,0

zaliczenie

F

Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle
farmaceutycznym

15

1,0

egzamin

F

Chemia żywności

15

1,0

egzamin

F

Kursy do wyboru z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości

F

F

F

O

Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 2 punktów ECTS
Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

O

Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 4 punktów ECTS
Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

Umiejętności interpersonalne

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Plany studiów

F

F
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Ścieżka: Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako podstawowe narzędzie
w poszukiwaniu nowych leków
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Synteza wybranych grup leków

30

3,0

egzamin

O

Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie

15

1,0

egzamin

O

Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu
nowych leków

15

1,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do proteomiki

15

1,0

zaliczenie

O

Analiza próbek biologicznych

15

1,0

zaliczenie

O

Bioobrazowanie

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane metody bioﬁzyczne w medycynie

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Matematyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca7569841115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej
zmiennej.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin
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W2

podstawy rachunku całkowego funkcji jednej
zmiennej.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

różniczkować funkcje jednej zmiennej.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

całkować proste funkcje.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3

zastosować rachunek różniczkowy i całkowy jednej
zmiennej do analizy prostych modeli ﬁzycznych
i chemicznych.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

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.

Ciągi liczbowe.

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

2.

Granica i ciągłość funkcji, podstawowe granice, własności.

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

3.

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, ekstrema, badanie przebiegu
zmienności funkcji.

W1, U1, U3, K1, K2

4.

Całka nieoznaczona, metody całkowania podstawowych klas funkcji.

W2, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Całka oznaczona, konstrukcja, własności, zastosowania geometryczne, całka
niewłaściwa.

5.

W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy

20 / 253

Fizyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca756a27cf1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30, zajęcia wyrównawcze: 22

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami ﬁzycznymi oraz ich opisem matematycznym, co pozwoli
na głębsze zrozumienie wewnętrznej jedności nauk przyrodniczych w tym biomedycznych.

C2

W ramach ćwiczeń rachunkowych studenci powinni posiąść umiejętność wykorzystania aparatu matematycznego
do opisu zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w ﬁzyce i naukach biomedycznych.

CHM_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki umożliwiającą
rozumienie zjawisk i procesów ﬁzycznych istotnych dla
układów biologicznych.

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ zastosować metody statystyczne do analizy
danych eksperymentalnych

CHM_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

zna uwarunkowania prawne i etyczne związane
z działalnością naukową i dydaktyczną.

CHM_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w chemii i naukach przyrodniczych.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

posiada umiejętność umożliwiającą podstawową
analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CHM_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł w celu pozyskania niezbędnych
informacji oraz podstawową zdolność oceny
rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

CHM_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

zajęcia wyrównawcze

22

przygotowanie do ćwiczeń

23

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy mechaniki klasycznej i elementy mechaniki kwantowej. Kinematyka i
dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. Typy ruchów: ruchy prostoliniowe
i krzywoliniowe, ruch harmoniczny: prosty i złożony. Inercjalne i nieinercjalne
układy odniesienia. Zasady zachowania: pędu, momentu pędu i energii całkowitej.
Praca, moc, rodzaje energii. Wybrane zagadnienia ﬁzyki ciała stałego. Ruch
falowy: fale mechaniczne i elektromagnetyczne, zjawiska towarzyszące
rozchodzeniu się fal. Ładunek elektryczny. Pole: elektryczne i magnetycznewłasności. Prąd elektryczny stały i zmienny. Własności magnetyczne materii.
Widmo fal elektromagnetycznych. Dualizm korpuskularno-falowy materii i
promieniowania elektromagnetycznego. Elementy ﬁzyki jądrowej. Zastosowania
ﬁzyki w naukach medycznych.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ocena z egzaminu pisemnego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

ocena z kolokwiów pisemnych oraz ocena postawy i zaangażowania
studenta na zajęciach

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

obecność i zaangażowanie studenta w prowadzone zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca756984a3c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie w świat języka, modeli i praw chemicznych, z uwzględnieniem potrzeby
wyrównania poziomu wiadomości i umiejętności absolwentów różnych szkół średnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. terminologię i nomenklaturę chemiczną,
obejmującą również związki kompleksowe 2.
jakościowy i ilościowy opis fazy gazowej,
z uwzględnienie modelu gazu doskonałego oraz
odstępstw od tego modelu 3. jakościowy i ilościowy
opis równowag fazowych oraz równowag chemicznych
(w fazie gazowej, w układach heterogenicznych oraz
w roztworach wodnych elektrolitów) 4. przebieg
wybranych reakcji kwasowo zasadowych (z
uwzględnieniem koncepcji Brønsteda i Lewisa) 5.
przebieg wybranych reakcji utleniania i redukcji 6.
termodynamiczny opis przebiegu reakcji chemicznych
(jakościowy i ilościowy) 7. podstawowe pojęcia chemii
kwantowej do opisu budowy atomów wodoru, atomów
wieloelektronowych i ich jonów (z uwzględnieniem
konﬁguracji elektronowej) oraz prostych cząsteczek
dwuatomowych i wieloatomowych (z uwzględnieniem
hybrydyzacji oraz orbitali zdelokalizowanych)

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować matematyczny, ﬁzyczny lub/i chemiczny
opis: 1. fazy gazowej, 2. równowag chemicznych (w
fazie gazowej, w układach heterogenicznych oraz
w roztworach elektrolitów), 3. reakcji redoks, półogniw
i ogniw elektrochemicznych, 4. termochemii i kinetyki
reakcji, 5. kompleksów, 6. podstawowych pojęć chemii
kwantowej, 7. podstawowych pojęć z zakresu wiązań
chemicznych oraz ciała stałego.

U2

samodzielnie przygotowywać się a następnie sprawnie
i dokładnie rozwiązywać proste problemy obliczeniowe
z zakresu stechiometrii, modelu gazu doskonałego,
termochemii, równowag w fazie gazowej, równowag
w roztworach elektrolitów oraz elektrochemii,
wykorzystując różnorodne materiały (zalecane
i uzupełniające).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dbania o jakość i staranność wykonywania zadań
podczas wykonywania ćwiczeń rachunkowych oraz
problemowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

8

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

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.

1. Stechiometria reakcji chemicznych.
2. Model gazu doskonałego a gazy rzeczywiste.
3. Energetyka reakcji chemicznych z elementami termodynamiki.
4. Równowaga chemiczna w układach jedno- i wielofazowych. Kwasy i zasady
według Brønsteda.
5. Reakcje redoksowe i ogniwa elektrochemiczne.
6. związki kompleksowe
7. Wiązania donorowo-akceptorowe, kwasy i zasady Lewisa.
8. Budowa atomu. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe,
orbitale atomowe. Konﬁguracja elektronowa.
9. Orbitale molekularne jako kombinacje liniowe orbitali atomowych,
homojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Heterojądrowe cząsteczki dwuatomowe,
elektroujemność pierwiastków, polaryzacja wiązań chemicznych. Delokalizacja
elektronów, węglowodory aromatyczn
10. Hybrydyzacja jako skuteczne narzędzie opisu struktury cząsteczek
wieloatomowych. Przykłady struktury cząsteczek dla podstawowych typów
hybrydyzacji.
11. Symetria cząsteczek, ciało stałe - wprowadzenie.

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie wymaganej liczby punktów na
egzaminie testowym

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, zaliczenie testów
cząstkowych, ewentualnie testu zaliczeniowego

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, zaliczenie testów
cząstkowych, ewentualnie testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na ćwiczeniach oraz konwersatorium jest obowiązkowa, do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z
ćwiczeń oraz konwersatorium

Sylabusy
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Podstawy chemii - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca756984e522.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie pracy w laboratorium chemicznym
z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu wiadomości i umiejętności absolwentów różnych szkół średnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. podstawową terminologię i nomenklaturę
chemiczną, w tym kompleksowych 2. metody syntezy
związków nieorganicznych, potraﬁ określić ich
właściwości i reaktywność oraz metody oczyszczania
związków, głównie w stanie stałym i ciekłym, 3.
przebieg reakcji kwasowo zasadowych (z
uwzględnieniem koncepcji Brønsteda i Lewisa, w tym
kompleksy) oraz reakcji utleniania i redukcji, 4.
jakościowy i ilościowy opis równowag fazowych oraz
równowag chemicznych w układach heterogenicznych
oraz w roztworach wodnych elektrolitów, 5. metodykę
analizy jakościowej kationów w przypadku próbek
prostych i złożonych dla kationów z I-V grupy
analitycznej oraz wybranych anionów (w próbkach
prostych i złożonych)

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP pozwalająca
na bezpieczną pracę w laboratorium chemicznym.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

posługiwać się podstawowym sprzętem
laboratoryjnym oraz prostymi urządzeniami
laboratoryjnymi, takimi jak: pH-metr, wirówka
laboratoryjna, łaźnia wodna, aparat do destylacji,
aparat do ekstrakcji, kolumna do chromatograﬁi
bibułowej,

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność samodzielnego
przeprowadzania doświadczeń zgodnie z instrukcją,
Potraﬁ potraﬁ syntezować, oczyszczać, analizować
skład i określać struktury związków chemicznych
z zastosowaniem metod klasycznych.

CHM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

omówić obowiązujące oznakowanie substancji
chemicznych. Potraﬁ wymienić środki ochrony
osobistej. Potraﬁ przedstawić sposoby udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Potraﬁ
omówić przepisy przeciwpożarowe obowiązujące
na Wydziale Chemii oraz wskazać drogę ewakuacji
z laboratorium, Potraﬁ wyjaśnić, w jaki sposób
powinno się odpowiedzialnie używać niebezpiecznych
związków chemicznych oraz w szczególności potraﬁ
przedstawić zasady ich utylizacji.

CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadzić obserwację rezultatów wykonanych
doświadczeń, wyciągnąć odpowiednie wnioski
i przedstawić ich wyniki w formie pisemnej
(sprawozdanie)

CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać i pracować w grupie, podczas ćwiczeń
laboratoryjnych wymagających pracy grupowej.

CHM_K1_U14

zaliczenie na ocenę

K1

dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,
podejmowania odpowiedzialności za ich skutki,
zarówno podczas wykonywania doświadczeń
chemicznych, jak i również przygotowania
sprawozdania z ich wykonania.

CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K2

realizowania zadań w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, dp
adekwatnego postępowania w stanach zagrożenia

CHM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Podstawowe czynności laboratoryjne
uwagi o pracy w laboratorium chemicznym, przepisy BHP, najczęściej używane
przybory laboratoryjne i ich zastosowanie (pokaz i omówienie), waga i ważenie.
II. Preparatyka chemiczna
nauka ważenia, ogrzewania, odparowywania, rozpuszczania i roztwarzania
substancji stałych, strącania osadów, sączenia
III. Rozdzielanie substancji
w formie pokazu: destylacja, sublimacja, ekstrakcja ciągła i nieciągła,
w formie ćwiczeń: chromatograﬁa cienkowarstwowa barwników roślinnych
IV. Reakcje utlenienia i redukcji
Reakcje redoksowe związków nieorganicznych i organicznych, w tym witamina C,
w grupie ﬂuorowców, KMnO4, oraz związków organicznych
V. Równowagi jonowe w roztworach wodnych
Oznaczanie pH roztworu, stała i stopień dysocjacji, reakcje protolityczne w
wodnych roztworach soli Roztwory buforowe ze szczególnym uwzględnieniem
podstawowych buforów stosowanych w medycynie

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

VI. Związki kompleksowe.
1. Akwakompleksy,
2. Aminakompleksy,
3. Hydroksokompleksy,
4. Chlorokompleksy,
5. Wymiana ligandów w jonie kompleksowym
VII. Rozpuszczalność osadów i iloczyn rozpuszczalności.
1. Dobór odczynników wytrącających i roztwarzających osady, wpływ wspólnego
jonu na rozpuszczalność związków,
2. Odczynnik grupowy w klasycznej analizie jakościowej kationów i anionów.
3. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności
VIII. Analiza jakościowa kationów i anionów w próbkach prostych
1. Kationy grup analitycznych VI i V
2. Kationy grupy analitycznej III
3. Kationy grupy analitycznej II
4. Kationy grupy analitycznej I

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykonanie wszystkich ćwiczeń z programu kursu (wraz z wykonaniem i
zaliczeniem sprawozdania), zaliczenie kolokwiów cząstkowych (zgodnie z
zaliczenie na ocenę
regulaminem przedmiotu), rozliczenie powierzonego szkła i sprzętu
laboratoryjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa, wymagane zaakceptowanie regulaminu przedmiotu

Sylabusy
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

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
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem studenckiej sieci komputerowej Wydziału Chemii UJ

C2

Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania wyników pomiarów i redagowania sprawozdań
z ćwiczeń z użyciem oprogramowania obliczeniowego i komputerowych edytorów tekstu

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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CHM_K1_W03

prezentacja, sprawdzian
praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

U1

wykorzystać oprogramowanie do edycji tekstu
i wizualizacji danych do przygotowania
tekstu/prezentacji naukowej

CHM_K1_U09

prezentacja, sprawdzian
praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

U2

wykorzystać dostępne oprogramowanie do wykonania
analizy statystycznej

CHM_K1_U02

sprawdzian praktyczny z
wykorzystaniem
komputera

W1

metody numerycznej obróbki danych i sposoby
wykorzystania typowego oprogramowania
do prezentacji wyników.

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Posługiwanie się zasobami sieci studenckiej Wydziału Chemii UJ. Zasady
funkcjonowania komputerów oraz podstawowe typy oprogramowania używanego
w naukach przyrodniczych. Pisanie tekstów naukowych i prezentacji.

W1, U1

2.

Analiza statystyczna i opracowanie wyników eksperymentalnych, tworzenie
wykresów przy użyciu oprogramowania komercyjnego (MS Oﬃce, Origin) i
dostępnego bezpłatnie (OpenOﬃce)

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, sprawdzian praktyczny z
wykorzystaniem komputera

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dwa sprawdziany w trakcie semestru. Ocena
końcowa na podstawie średniej punktów z obu
sprawdzianów.
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Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca7569879ab6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wybranymi metodami
statystycznymi oraz ich wykorzystaniem do podstawowej analizy statystycznej uzyskanych danych pomiarowych.

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 zagadnienia z zakresu metod
statystycznych umożliwiające podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CHM_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ przeprowadzić podstawową analizę
statystyczną uzyskanych danych pomiarowych.

CHM_K1_U02

zaliczenie

U2

formułować hipotezy statystyczne i stosować
w praktyce wybrane testy wykorzystujące zmienne
(rozkłady prawdopodobieństwa) t-Studenta, FSnedecora, G-Grubbsa.

CHM_K1_U02

zaliczenie

U3

oszacować niepewność wyniku pomiaru
bezpośredniego i pośredniego.

CHM_K1_U02

zaliczenie

U4

opisać i obliczyć podstawowe parametry walidacyjne
metody pomiarowej (analitycznej).

CHM_K1_U02

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu 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.

Pomiar w chemii (metrologia chemiczna). Doświadczenie czynne i bierne.
Zmienne; rodzaje zmiennych; zmienne losowe. Transformacje zmiennych.
Populacja generalna i próba. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa dyskretnej i
ciągłej zmiennej losowej. Parametry rozkładów. Rozkład normalny. Szacowanie
wartości parametrów rozkładu zmiennej losowej: średnia i wariancja z próby; inne
miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników pomiarowych. Funkcje zmiennej
losowej. Rozkład zmiennej t-Studenta. Przedziały ufności dla parametrów rozkładu
zmiennej losowej. Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych. Pomiar
bezpośredni i pośredni.Niepewności pomiarowe. Propagacja niepewności w
pomiarze pośrednim. Relacje między zmiennymi losowymi: kowariancja,
współczynniki korelacji i determinacji. Analiza regresji; metoda najmniejszych
kwadratów, statystyka linii prostej, wykresy kalibracyjne. Najważniejsze cechy
procedury pomiarowej (analitycznej); walidacja procedury pomiarowej
(analitycznej).

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne (pytania zamknięte i zadania obliczeniowe)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementy matematyki wyższej

Sylabusy
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Biologia komórki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.110.5ca756965cd81.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Student zna i rozumie procesy komórkowe.

CHM_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ wykorzystać i powiązać wiedzę
z biologii komórki z działaniem związku biologicznie
aktywnego.

U1

CHM_K1_U03

egzamin pisemny

CHM_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy.

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.

Podstawy biologii komórki – budowa i funkcje błony komórkowej, jądra
komórkowego oraz innych organelli komórkowych (retikulum
endoplazmatycznego, lizosomów, proteasomów, mitochondriów, chloroplastów,
peroksysomów. Budowa i funkcja cytoszkieletu komórkowego. Procesy replikacji,
transkrypcji i translacji w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.
Transport przez błonę komórkową i wewnątrzkomórkowy. Cykl komórkowy.
Sygnalizacja zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa. Podstawowe procesy związane z
przeżywaniem i śmiercią komórki.

W1, U1, K1

2.

Choroby będące wynikiem zaburzeń procesów komórkowych. Transformacja
nowotworowa komórki.

K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Matematyka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca75698625c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

elementy rachunku macierzowego.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu
zmiennych.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

podstawowe metody rozwiązywania prostych równań
różniczkowych.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W4

podstawy rachunku całkowego funkcji wielu
zmiennych.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W5

podstawy rachunku liczb zespolonych.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W6

podstawowe pojęcia dotyczące szeregów liczbowych,
kryteria zbieżności, oraz podstawowe pojęcia
dotyczące szeregów potęgowych.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonywać podstawowe działania rachunku
macierzowego.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

różniczkować funkcje wielu zmiennych, wyznaczać
ekstrema.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

rozwiązywać proste równania różniczkowe.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

całkować proste funkcje wielu zmiennych.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

wykonywać podstawowe działania rachunku liczb
zespolonych.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

badać zbieżność prostych szeregów liczbowych,
wyznaczać promień i przedział zbieżności szeregu
potęgowego, rozwijać proste funkcje w szeregi
potęgowe.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U7

zastosować metody matematyczne do analizy
prostych modeli ﬁzycznych i chemicznych.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szeregi liczbowe, kryteria zbieżności, szeregi potęgowe.

W6, U6, U7, K1, K2

2.

Struktury algebraiczne, grupa, ciało, przestrzeń wektorowa, odwzorowanie
liniowe.

W1, W2, U1, U2, U7, K1,
K2

3.

Liczby zespolone, działania, pierwiastkowanie, wzory Eulera.

W5, U5, U7, K1, K2

4.

Rachunek macierzowy, działania,, wyznaczniki, macierz odwrotna, wartości
własne, formy kwadratowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U7, K1, K2

5.

Układy równań liniowych, wzory Cramera.

W1, U1, U7, K1, K2

6.

Elementy geometrii, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równania prostej i
płaszczyzny w przestrzeni.

W2, W3, W4, U2, U3, U4,
U7, K1, K2

7.

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczka
zupełna, gradient, pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów, ekstrema
lokalne, warunkowe.

W2, U2, K1, K2

8.

Równania różniczkowe zwyczajne, metody rozwiązywania podstawowych typów.

W3, U3, U7, K1, K2

9.

Całki wielokrotne, zastosowania.

W4, U4, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy
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Chemia analityczna z elementami bioanalizy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca756a2a3297.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami stosowanymi w chemii analitycznej

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu: technik pobierania próbek biologicznych, właściwego ich przechowywania
i transportu oraz metod ich przygotowania do analizy chemicznej. Uświadomienie studentom możliwości
popełnienia tzw. błędów przedanalitycznych oraz błędów w trakcie prowadzenia procesu analitycznego.

C3

Zapoznanie studentów z charakterystyką i składem chemicznym głównych płynów ustrojowych
wykorzystywanych w diagnostyce medycznej oraz analizie klinicznej

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu metod analizy klasycznej oraz metod analizy instrumentalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem badania materiałów biologicznych

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

wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii
pozwalającą na: posługiwanie się metodami analizy
jakościowej, ilościowej i instrumentalnej wybranych
jonów i związków chemicznych

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z naukowych źródeł (podręczniki, literatura
fachowa, bazy danych) w celu pozyskania
odpowiednich informacji i oceny rzetelności tych
informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Student jest gotów do realizowania zadań w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

35

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.

Rola i zadania chemii analitycznej w nauce i technice. Podstawowe pojęcia chemii
analitycznej. Proces analityczny.
Charakterystyka oraz skład chemiczny głównych płynów ustrojowych. Zasady
pobierania i przygotowania próbek materiału biologicznego.
Specyﬁka przygotowania próbek materiału biologicznego.
Analiza wagowa i miareczkowa - zastosowania w analizie medycznej.
Wprowadzenie do metod instrumentalnych. Kalibracja.
Wybrane metody optyczne, elektrochemiczne, spektralne, wysokorozdzielcze i
metody immunologiczne.
Błędy analizy chemicznej i niepewność wyników.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin – test wyboru, w tym także pytania otwarte, dopuszczenie do
egzaminu po zaliczeniu konwersatorium

konwersatorium

zaliczenie

Konwersatorium – zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów
zaliczeniowych (testy wyboru)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium - obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Chemia analityczna z elementami bioanalizy- laboratoria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca756a2abfc3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się praktyczne z klasyczną analizą miareczkową, z wykorzystaniem syntetycznych próbek
biologicznych.

C2

Zapoznanie się praktyczne z podstawowymi metodami analizy instrumentalnej, z wykorzystywaniem
syntetycznych próbek biologicznych oraz preparatów farmaceutycznych

C3

Nabycie umiejętności opracowywania raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych, z uwzględnieniem opisu
wykonania ćwiczenia, prezentacji i oceny wyników oraz wniosków.

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

pojęcia i terminy z zakresu chemii analitycznej.
Student zna i rozumie metody ilościowej analizy
klasycznej i instrumentalnej wybranych jonów
i związków chemicznych oraz metody statystyczne
umożliwiające podstawową analizę uzyskanych
danych pomiarowych. Student zna i rozumie przepisy
BHP, w tym zasady bezpiecznego postępowania
z odczynnikami chemicznymi oraz zasady selekcji
i utylizacji odpadów chemicznych.

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U06,
CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

zaliczenie na ocenę

prowadzenia prac w sposób zapewniający
CHM_K1_K03,
bezpieczeństwo własne i otoczenia. Student jest gotów
CHM_K1_K06
do dbania o jakość i staranność wykonywania zadań.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić pomiar analityczny, a następnie
przeprowadzić podstawową analizę statystyczną
uzyskanych wyników oraz ocenić wiarygodność
otrzymanych wyników. Student potraﬁ oznaczać
wybrane jony i związki chemiczne z zastosowaniem
metod klasycznych i instrumentalnych
w podstawowym zakresie. Student potraﬁ tak
prowadzić pracę w laboratorium, aby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy. Student potraﬁ korzystać
z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz potraﬁ
ocenić rzetelność tych informacji. Student potraﬁ
uczyć się samodzielnie. Student potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie. Student potraﬁ odpowiednio
określić priorytety służące planowaniu i realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

75

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

46 / 253

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyznaczenie pojemności naczyń miarowych.
Analiza miareczkowa klasyczna: alkacymetria, kompleksometria, argentometria, z
uwzględnieniem analizy jonów w syntetycznych płynach ustrojowych.
Analiza instrumentalna: potencjometria, spektrofotometria i wysokosprawna
chromatograﬁa cieczowa, z uwzględnieniem analizy jonów i związków
chemicznych w syntetycznych płynach ustrojowych oraz preparatach
farmaceutycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. pozytywny wynik z czterech na pięć wykonywanych oznaczeń. 2.
oddanie i zaliczenie raportów z dziewięciu wykonanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca756a2b48ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, ćwiczenia: 15, konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

matematyczny opis praw chemii ﬁzycznej,
w szczególności związanych z naukami biologicznymi

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

poprawne wykorzystanie wiedzy ﬁzycznej niezbędnej
do zrozumienia zagadnień związanych z chemią
ﬁzyczną układów biologicznych

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Sylabusy
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W3

prawidłowe stosowanie terminologii i nomenklatury
z zakresu chemii ﬁzycznej

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

zależności pomiędzy strukturą połączeń chemicznych
a ich właściwościami ﬁzykochemicznymi
determinującymi aktywność tych związków

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

prawidłowe stosowanie terminologii i nomenklatury
z zakresu morfologii i ﬁzjologii organizmów żywych

CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
termodynamiczne i kinetyczne aspekty przemian
CHM_K1_W04,
biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

praktycznie wykorzystać wiedzę matematyczną
do rozwiązywania problemów z zakresu chemii
ﬁzycznej

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U02,
CHM_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

określić właściwości ﬁzykochemiczne wynikające
ze struktury związków i decydujące o ich aktywności
biologicznej

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U02,
CHM_K1_U03,
CHM_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

wyszukiwać informacje w literaturze z zakresu chemii
ﬁzycznej

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U13,
CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

poszerzać wiedzę zdobytą na wykładzie poprzez
samodzielną naukę

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

wykazać zdobytą wiedzę z zakresu chemii ﬁzycznej
w formie pisemnej

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji
zawodowych z zakresu chemii ﬁzycznej

CHM_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do przedstawienia społecznych
aspektów praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności z zakresu chemii ﬁzycznej

CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

ćwiczenia

15

konwersatorium

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

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.

Termodynamika

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

2.

Zasady i prawa termodynamiki

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

3.

Biokalorymetria

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

4.

Bioenergetyka

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

5.

Aktywność i potencjał chemiczny

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

6.

Przemiany fazowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

7.

Równowaga chemiczna

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

8.

Przemiany strukturalne biopolimerów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Sylabusy
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9.

Równania kinetyczne

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

10.

Kinetyka przemian leków

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

11.

Kataliza

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

12.

Oddziaływania międzycząsteczkowe.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

13.

Elektrochemia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

14.

Teorie przewodnictwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

15.

Elektrody, ogniwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

16.

Koloidy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

17.

Zjawiska powierzchniowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

18.

Fotochemia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z konwersatorium, ćwiczeń
rachunkowych, ocena z egzaminu co najmniej 3.0

ćwiczenia

zaliczenie

średnia ocen kolokwiów cząstkowych co najmniej 3.0, obecność na
zajęciach

konwersatorium

zaliczenie

średnia ocen kolokwiów cząstkowych co najmniej 3.0, obecność na
zajęciach

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca756a2bd6c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pomiarów własności ﬁzykochemicznych. Przekazanie wiedzy
na temat pracy laboratoryjnej głównie obsługi aparatury badawczej i ogólnych zasad BHP w laboratorium
chemicznym.

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

rozumienie matematycznego opisu praw chemii
ﬁzycznej, w szczególności związanych z naukami
biologicznymi Rozumienie matematycznego opisu
praw chemii ﬁzycznej, w szczególności związanych
z naukami biologicznymi

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

poprawne wykorzystanie wiedzy ﬁzycznej niezbędnej
do zrozumienia zagadnień związanych z chemią
ﬁzyczną układów biologicznych

CHM_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw metod
obliczeniowych, statystycznych oraz oprogramowania
użytkowego excel pozwalającą na ich stosowanie
w opracowywaniu wyników uzyskanych
w przeprowadzonych eksperymentach.

CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

prawidłowe stosowanie terminologii i nomenklatury
z zakresu chemii ﬁzycznej. Rozumienie zależności
pomiędzy strukturą połączeń chemicznych a ich
właściwościami ﬁzykochemicznymi determinującymi
aktywność tych związków, w szczególności aktywność
biologiczną

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5

rozumienie termodynamicznych i kinetycznych
aspektów przemian biochemicznych zachodzących
w organizmie człowieka

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W6

deﬁniuje podstawowe zasady BHP związane
z zagrożeniami czynnikami chemicznymi
występującymi w laboratorium zajmującym się
pomiarami w zakresie Chemii Fizycznej.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W7

zna podstawy prawne dotyczące ochrony własności
intelektualnej

CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej
do rozwiązywania problemów z zakresu chemii
ﬁzycznej

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

znajomość aparatury i metod pomiarowych
stosowanych w chemii ﬁzycznej, znajomość metod
statystycznych stosowanych do oceny jakości
otrzymanych danych eksperymentalnych

CHM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

znajomość właściwości ﬁzykochemicznych
wynikających ze struktury związków i decydujących
o ich aktywności biologicznej

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

znajomość ﬁzykochemicznych podstaw działania
aparatury stosowanej w badaniach z zakresu chemii
ﬁzycznej

CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U5

umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze
z zakresu chemii ﬁzycznej

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U6

umiejętność wykazania zdobytej wiedzy z zakresu
chemii ﬁzycznej w formie pisemnej

CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

umiejętność pracy grupowej na zajęciach z zakresu
chemii ﬁzycznej
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Potencjometria

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

2.

Konduktometria.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

3.

Spektroskopia UV-VIS, Fluorymetria

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

4.

Refrakcja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

5.

Fizykochemia zjawisk powierzchniowych i układów zdyspergowanych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

6.

Wiskozymetria.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

7.

Kinetyka reakcji chemicznej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia: na podstawie liczby punktów
uzyskanych z kolokwiów, wykonania ćwiczeń i opracowania sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca75696944ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
4.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Potraﬁ nazywać zgodnie z zasadami nomenklatury
IUPAC węglowodory nasycone, nienasycone
i aromatyczne oraz ich niektóre pochodne (halogenki
organiczne, pochodne nitrowe, aminy, alkohole,
fenole, aldehydy, ketony, etery, epoksydy). 2. Potraﬁ
wymienić, opisać i podać przykłady głównych typów
reakcji organicznych (substytucja rodnikowa,
substytucja nukleoﬁlowa, addycja elektroﬁlowa,
eliminacja, aromatyczna substytucja elektroﬁlowa oraz
pokrewne). 3. Potraﬁ zapisać i objaśnić mechanizmy
wymienionych reakcji oraz przewidzieć na ich
podstawie przebieg procesu i powstające produkty,
CHM_K1_W04
z uwzględnieniem możliwych przegrupowań
i aspektów termodynamicznych i kinetycznych
Poprawnie interpretuje kwantowomechaniczny opis
atomów i cząsteczek: potraﬁ wyjaśnić pojęcie
hybrydyzacji oraz zasadę tworzenia orbitali
molekularnych z orbitali atomowych, stosuje pojęcia
HOMO i LUMO. Potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki
między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Potraﬁ określić znaczenie
współczesnych osiągnięć chemii oraz nauk
biomedycznych dla rozwoju nowych technologii.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ stosować podstawowe procedury syntezy
i izolacji produktów reakcji. Potraﬁ stosować metody
spektroskopowe do określenia struktury połaczeń
organicznych. Potraﬁ przeprowadzić ocenę ryzyka
wynikającą z właściwości stosowanych odczynników
chemicznych i procedur eksperymentalnych Potraﬁ
korzystać z baz danych w tym bazy reaxys. Potraﬁ
przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań. Potraﬁ
uczyć się samodzielnie Posiada umiejętność
przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku angielskim
dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

potraﬁ stosować podstawowe procedury syntezy
i izolacji produktów reakcji. Potraﬁ stosować metody
spektroskopowe do określenia struktury połaczeń
organicznych. Potraﬁ przeprowadzić ocenę ryzyka
wynikającą z właściwości stosowanych odczynników
chemicznych i procedur eksperymentalnych Potraﬁ
korzystać z baz danych w tym bazy reaxys. Potraﬁ
przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań. Potraﬁ
uczyć się samodzielnie Posiada umiejętność
przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku angielskim
dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

3

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.

opis wiązań w połączeniach organicznych, rezonans.

W1, U1, K1

2.

Węglowodory ich otrzymywanie i reaktywność. Substytucja rodnikowa, addycja
elektroﬁlowa do wiązań wielokrotnych węgiel- węgiel

W1, U1, K1

3.

Struktura rodników, karboanionów i karbokationów, ich trwałość, przegrupowania.

W1, U1, K1

4.

Izomeria w chemii organicznej: izomeria konstytucyjna, stereoizomeria, analiza
konformacyjna alkanów i cykloalkanów

W1, U1, K1

5.

Stereochemia: pojęcie chiralność i centrum stereogenicznego, rodzaje
stereoizomerów (enancjomery, diastereoizomery, połączenia mezo), mieszaniny
racemiczne i ich rozdział. Chiralna homogeniczność przyrody.

W1, U1, K1

6.

Halogenki alkilowe, mechanizmy reakcji substytucji i eliminacji nukleoﬁlowej ich
kinetyka i stereochemia.

W1, U1, K1

7.

Metody spektroskopowe ustalania struktury połączeń organicznych –
spektroskopie: UV-Vis, IR, 1H i 13C NMR oraz spektrometria mas.

W1, U1, K1

8.

Związki aromatyczne: struktura, izomeria i nazewnictwo, kryterium
aromatyczności, rezonans.

W1, U1, K1

9.

Reakcje substytucji elektroﬁlowej. Wpływ efektów indukcyjnych i
mezomerycznych na reaktywność układów aromatycznych

W1, U1, K1

10.

Alkohole, fenole, etery i epoksydy.

W1, U1, K1

11.

Aldehydy i ketony: struktura i właściwości grupy karbonylowej.

W1, U1, K1

Sylabusy

58 / 253

Reakcje addycji nukleoﬁlowej do grupy karbonylowej, wpływ czynników
sterycznych i elektronowych.

12.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

50% maksymalnej ilości punktów

konwersatorium

zaliczenie pisemne

60% maksymalnej ilości punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach konwersatoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest wskazana i polecana.
Student rozpoczynający te zajęcia powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii organicznej obowiązującą dla szkół średnich.

Sylabusy

59 / 253

Ochrona własności intelektualnej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.120.5ca75698c7a93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ochrona własności intelektualnej I obejmuje wprowadzenie słuchaczy w zasady ochrony dóbr
niematerialnych wynikające z prawa krajowego oraz porozumień międzynarodowych.

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawami własności przemysłowej
- patentami, wzorami użytkowymi i przemysłowe, znakami towarowymi.

C3

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, aktami prawnymi, rejestrami i bazami danych umożliwiającymi
wyszukiwania informacji dotyczących praw własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10,
CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne

CHM_K1_U08

zaliczenie pisemne

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w szczególności praw
autorskich i praw własności przemysłowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

I. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej - pojęcia własności
intelektualnej i dóbr niematerialnych, typologia praw własności intelektualnej,
sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie praw
własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność rzeczników patentowych
oraz instytucji z zakresu własności intelektualnej

W1, U1, K1

Sylabusy

61 / 253

II. Prawo autorskie i prawa pokrewne
1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. zasady ochrony
prawnoautorskiej wyników badań naukowych, odkryć naukowych, prac
studenckich (zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników,
skryptów;
2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, utwory stworzone przez
studentów; utwory pracownicze);
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich (ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki plagiatu)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji np. cytat, dozwolony użytek osobisty)

2.

W1, U1, K1

III. Prawo własności przemysłowej
1) prawo patentowe (przedmiot ochrony, przesłanki zdolności patentowej,
wyłączenia z zakresu patentowania, treść patentu, procedura uzyskiwania
patentów, rola rzeczników patentowych, przykładowe kategorie wynalazków);
2) wzory użytkowe (przedmiot ochrony, treść prawa, zasady uzyskiwania ochrony)
– informacje podstawowe;
3) wzory przemysłowe (przedmiot ochrony, treść prawa, zasady ochrony
zarejestrowanych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych) – informacje
podstawowe;
4) prawo znaków towarowych (przedmiot ochrony, treść prawa ochronnego,
krajowe i międzynarodowe procedury uzyskiwania ochrony);
5) chronione oznaczenia geograﬁczne – informacje podstawowe;
6) konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej

3.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test zaliczeniowy
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Chemia organiczna II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca7569897d0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
5.0

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

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

cHM1_W04 Dysponuje wiedzą z zakresu
podstawowych działów chemii pozwalającą na: .
CHM1_W04.1 Posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów
reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym; 1. Potraﬁ
rozpoznać i nazwać proste grupy funkcyjne
w związkach organicznych. 2. Potraﬁ nazywać zgodnie
z zasadami nomenklatury IUPAC węglowodory
nasycone, nienasycone i aromatyczne oraz ich
niektóre pochodne (halogenki organiczne, pochodne
nitrowe, aminy, alkohole, fenole, aldehydy, ketony,
etery, epoksydy). 3. Potraﬁ wymienić, opisać i podać
przykłady głównych typów reakcji organicznych
(substytucja rodnikowa, substytucja nukleoﬁlowa,
addycja elektroﬁlowa, eliminacja, aromatyczna
substytucja elektroﬁlowa oraz pokrewne). 4. Potraﬁ
zapisać i objaśnić mechanizmy wymienionych reakcji
oraz przewidzieć na ich podstawie przebieg procesu
i powstające produkty, z uwzględnieniem możliwych
przegrupowań i aspektów termodynamicznych
i kinetycznych CHM1_W04.2 Wykorzystanie
podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu
właściwości, struktury i reaktywności związków
chemicznych; Poprawnie interpretuje
kwantowomechaniczny opis atomów i cząsteczek:
potraﬁ wyjaśnić pojęcie hybrydyzacji oraz zasadę
tworzenia orbitali molekularnych z orbitali atomowych,
stosuje pojęcia HOMO i LUMO. CHM1_W08 Dysponuje
wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady
bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz
selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również
podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym. Potraﬁ
zidentyﬁkować i przedstawić niektóre zagrożenia
ekologiczne będącym wynikiem stosowania substancji
organicznych. Potraﬁ określić zagrożenia wynikające
ze stosowania substancji chemicznych. CHM1_W11
Potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Potraﬁ określić znaczenie
współczesnych osiągnięć chemii oraz nauk
biomedycznych dla rozwoju nowych technologii.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

cHM1_U06 Posiada podstawową umiejętność
syntezowania, oczyszczania oraz analizy związków
chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych. Potraﬁ stosować podstawowe
procedury syntezy i izolacji produktów reakcji. Potraﬁ
stosować metody spektroskopowe do określenia
struktury połaczeń organicznych. CHM1_U07 Zna
i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.
Potraﬁ przeprowadzić ocenę ryzyka wynikającą
z właściwości stosowanych odczynników chemicznych
i procedur eksperymentalnych CHM1_U08 Posiada
podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie
z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji
oraz podstawową zdolność oceny rzetelności
pozyskanych informacji. Potraﬁ korzystać z baz
danych w tym bazy reaxys. CHM1_U09 Potraﬁ
przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U06,
CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

cHM1_U11 Potraﬁ uczyć się samodzielnie CHM1_U12
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cM1_K01 Rozumie konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów. CM1_K02 Potraﬁ
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role. CM1_K05 Realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie
postępować w stanach zagrożenia. CM1_K06 Rozumie
społeczne aspekty praktycznego zastosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności i związaną z tym
odpowiedzialność;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

16

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

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.

Zjawisko tautomerii keto-enolowej. Reaktywność połączeń karbonylowych w
położeniu alfa

W1, U1, U2, K1

2.

Reakcje anionów enolanowych: halogenowanie, alkilowanie, arylowanie oraz
reakcje kondensacji aldolowe

W1, U1, U2, K1

3.

Kwasy karboksylowe i ich pochodne funkcyjne. Synteza i reaktywność kwasów
karboksylowych.

W1, U1, U2, K1

4.

Budowa, otrzymywanie i właściwości estrów, chlorków kwasowych, amidów i
bezwodników kwasowych. Reakcje substytucji nukleoﬁlowej w grupie acylowej.

W1, U1, U2, K1

5.

Zastosowanie estrów kwasu acetylooctowego i malonowego w syntezie
organicznej.

W1, U1, U2, K1

6.

Kondensacja Claisena, addycja Michaela i podobne reakcje. Enaminy i ich
zastosowanie w syntezie.

W1, U1, U2, K1

7.

Aminy, ich zasadowość i nukleoﬁlowość. Synteza i reakcje amin: alkilowanie,
acylowanie. Sole diazoniowe i ich zastosowanie w syntezie organicznej.

W1, U1, U2, K1

8.

Aromatyczna substytucja nukleoﬁlowa

W1, U1, U2, K1

9.

Związki heterocykliczne: struktura, nomenklatura, właściwości kwasowe i
zasadowe oraz reaktywność. Biologicznie aktywne związki heterocykliczne.
Alkaloidy. Węglowodany struktura i konformacje monocukrów, efekty
stereoelektronowe. Przykłady di- i oligosacharydów.

W1, U1, U2, K1

10.

Polisacharydy budowa i funkcje w układach biologicznych.

W1, U1, U2, K1

11.

Aminokwasy, peptydy i białka. Wiązanie peptydowe: struktura elektronowa i
konformacje. Struktura i funkcje białek.

W1, U1, U2, K1

12.

Nukleozydy, nukleotydy i kwasy nukleinowe. Budowa i funkcje biologiczne.

W1, U1, U2, K1

13.

Lipidy. Steroidy – struktura, stereochemia, funkcje

W1, U1, U2, K1

14.

Reakcje pericykliczne

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

50% maksymalnej ilości punktów

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

60% maksymalnej ilości punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w konwersatoriach jest obowiązkowy. Udział w wykładach jest wskazany i polecany.
Student powinien posiadać wiedzę zdobytą na kursie chemia organiczna I.

Sylabusy
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Mikrobiologia z elementami immunologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a2e24c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z: budową i funkcją struktur komórki prokariotycznej,. molekularnymi kryteriami
klasyﬁkacji mikroorganizmów, systematyką bakterii, charakterystyką wybranych grup mikroorganizmów,
wymaganiami odżywczymi i typami procesów metabolicznych, wzrostem i rozmnażaniem mikroorganizmów,
strukturą genomu bakterii, plazmidami i ekspresją informacji genetycznej, budową i namnażaniem wirusów,
bakteriofagów, genetycznym podłożem zmienności mikroorganizmów, molekularnymi mechanizmami działania
antybiotyków i modelami oporności bakterii na antybiotyki, mikrobiomem ludzkim, patogennością
drobnoustrojów.

C2

Zapoznanie studentów z elementami immunologii infekcyjnej, anatomią i morfologią układu odpornościowego,
przebiegiem wrodzonej i nabytej (komórkowej i humoralnej) reakcji odpornościowej, podziałem i funkcją
poszczególnych populacji leukocytów, mechanizmami regulacji przebiegu reakcji odpornościowej i strategiami
unikania przez patogeny odpowiedzi immunologicznej

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

student zna podstawowe techniki badawcze
mikrobiologii i charakterystykę poszczególnych grup
mikroorganizmów. Zna podstawymikrobiologii
i wirusologii medycznej, prawa Kocha oraz
podstawowe terminy mikrobiologiczne.

CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student rozumie i potraﬁ wytłumaczyć znaczenie pojęć
stosowanych w immunologii oraz rozumie
mechanizmy regulujące przebieg reakcji
odpornościowej ze szczególnym uwzględnieniem
interakcji gospodarz pasożyt. Zna aktualny stan
CHM_K1_W05,
wiedzy dotyczącej mechanizmów odpowiedzi
CHM_K1_W06
wrodzonej i nabytej. Zna i rozumie sposób
wykorzystywania w naukach biomedycznych zjawiska
pamięci i swoistości reakcji immunologicznych. Zna
mechanizmy wykorzystywane przez patogeny
do obrony przed układem odpornościowym
gospodarza.

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

stosuje w laboratorium zasady bezpiecznej pracy
z mikroorganizmami. Potraﬁ rozróżniać grupy
mikroorganizmów, izolować je i utrzymywać ich
kultury. Potraﬁ wykonać proste barwienia
mikrobiologiczne i prezentować obserwowany
materiał.

CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student czyta ze zrozumieniem literaturę i posługuje
się specjalistyczną terminologią z zakresu
mikrobiologii, immunologii oraz zasadami krytycznego
wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych
problemów dotyczących odporności (np. znaczenie
szczepień proﬁlaktycznych czy skutki nadużywania
antybiotykoterapii). Student potraﬁ integrować wiedzę
z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych
do rozwiązywania problemów badawczych.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

egzamin pisemny,
prezentacja

CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu
informacji mających odniesienie do nauk o odporności
z literatury naukowej, internetu, a szczególnie
dostępnej w masowych mediach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

40

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.

Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria
klasyﬁkacji mikroorganizmów, systematyka bakterii i innych mikroorganizmów.
Charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów. Wymagania odżywcze i typy
procesów metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Struktura
genomu bakterii, plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i
namnażanie wirusów, bakteriofagi
Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów – mutacje, rekombinacje i
przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Mechanizmy działania
antybiotyków i modele oporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników
środowiska na drobnoustroje. Naturalne środowiska
bytowania mikroorganizmów. Mikrobiom człowieka. Patogenność drobnoustrojów.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Elementy immunologii infekcyjnej. Istota działania układu odpornościowego.
Główne komponenty układu odpornościowego. Komórki zaangażowane w
odporność wrodzoną i nabytą. Narządy limfatyczne centrale i obwodowe.
"Szkolenie" i krążenie limfocytów. Odporność wrodzona i nabyta. Mechanizmy
odporności nieswoistej. Związane z patogenami wzorce PAMP, receptory wiążące
patogeny (PRR), inﬂamasom. Odczyn zapalny. Fagocytoza, zewnątrzkomórkowe
sieci neutroﬁlowe i mechanizmy cytotoksyczności komórek żernych. Cytokiny.
Odporność nabyta: odpowiedź komórkowa i humoralna. Pamięć i swoistość
odporności z udziałem limfocytów i przeciwciał. Cząsteczki wiążące antygen i
organizacja kodujących je genów. Receptory limfocytów T (TCR) i limfocytów B
(BCR/Ig). Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Prezentacja
antygenów limfocytom. Aktywacja limfocytów. Mechanizmy cytotoksyczności
limfocytów. Struktura i funkcje przeciwciał. Regulacja odpowiedzi
immunologicznej. Elementy immunopatologii i immunologii klinicznej (alergie,
autoimmunizacja, niedobory odporności, immunologia transplantacyjna).

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatoriów.
Dwuczęściowy egzamin pisemny - uzyskanie co najmniej 50% punktów z
każdej części.

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji na zadany
temat.

Sylabusy

70 / 253

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na konwersatoriach.

Sylabusy
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Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca75698f0b8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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

Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami oraz
znajomość zagadnień z zakresu gospodarki surowcowej, zanieczyszczeń środowiska, chemii przemysłowej,
godpodarczej i rolniczej a także zasad zielonej chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii
pozwalającą na posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną w zakresie stosowanych
technologii chemicznych oraz zarządzania
chemikaliami.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

zagadnienia z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych oraz produktów
leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów
diety i produktów żywnościowych specjalnego
przeznaczenia.

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna
zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami
oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak
również podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym i zarządzaniem
chemikaliami (REACH, RoHS, Farmakopea)

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W4

uwarunkowania prawne i etyczne związane
z działalnością naukową i dydaktyczną

CHM_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

relacje między osiągnięciami chemii i nauk
biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania
w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju.

CHM_K1_W11

zaliczenie na ocenę

U1

stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
CHM_K1_U07
środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

zaliczenie na ocenę

U2

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ma podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia
związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami

CHM_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U4

uczyć się samodzielnie

CHM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U5

przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia
ustne w języku polskim i języku angielskim dotyczące
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł

CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U6

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role

CHM_K1_U14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń
i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

realizacji zadań w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować
w stanach zagrożenia

CHM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność

CHM_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie do sprawdzianu

3

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Obowiązujące regulacje i przepisy w zakresie identyﬁkacji zagrożeń oraz
stosowania i zarządzania chemikaliami i farmaceutykami (REACH, RoHS,
Farmakopea). Koncepcja zrównoważonego rozwoju – chemia przyjazna
człowiekowi i otoczeniu (zielona chemia). Zanieczyszczenia i ochrona powietrza.
Uzdatnianie i wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i
przemysłowych. Oczyszczanie ścieków. Zanieczyszczenia gleby, nawozy sztuczne,
rekultywacja. Produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety i produkty
W1, W2, W3, W4, W5,
żywnościowe specjalnego przeznaczenia. Żywność wysoko przetworzona, żywność U1, U2, U3, U4, U5, U6,
modyﬁkowana genetycznie (GMO) oraz dodatki do produktów spożywczych.
K1, K2, K3
Odpady z gospodarstw domowych – segregacja, recykling, utylizacja,
zagospodarowanie. Środki piorące i czyszczące – stosowanie, oddziaływanie na
środowisko, utylizacja odpadów. Środki ochrony roślin – stosowanie, szkodliwość,
zabezpieczenia w trakcie stosowania. Materiały budowlane, powłoki malarskie,
paliwa, oleje, rozpuszczalniki – zabezpieczenia w trakcie stosowania,
postępowanie z odpadami. Odnawialne źródła surowców i energii.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii Podstawy chemii - laboratorium

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a2f0f13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student po zakończeniu kursu powinien umieć powiązać położenie pierwiastka w układzie okresowym z jego
właściwości ﬁzykochemicznymi i reaktywnością. Potraﬁ wyjaśnić teorie stosowane do opisu budowy cząsteczek
oraz wiązań chemicznych. Potraﬁ omówić właściwości pierwiastków bloku s, p i d oraz ich związków w kontekście
ich funkcji w układach 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

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów
reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym. A w szczególności:
1) potraﬁ opisać zależność pomiędzy położeniem
pierwiastka w układzie okresowym a jego
właściwościami ﬁzykochemicznymi oraz
reaktywnością; 2) sprawnie posługuje się terminologią
i nomenklaturą stosowaną w chemii nieorganicznej; 3)
posiada znajomość trwałości jąder atomowych,
rozpadów promieniotwórczych, szeregów
promieniotwórczych oraz zastosowań izotopów; 4)
potraﬁ wymienić właściwości ﬁzykochemiczne oraz
określić reaktywność wybranych pierwiastków oraz
powiązać to z tworzonymi przez nie związkami
nieorganicznymi; 5) dysponuje wiedzą w zakresie
biodostępności, dystrybucji, form występowania,
homeostazy i funkcji pierwiastków istotnych dla życia
oraz 6) potraﬁ omówić pojęcia związane z kinetyką
i termodynamiką oraz reakcjami substytucji
i redoksowymi dla związków koordynacyjnych.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na wykorzystanie podstawowych
metod kwantowo-chemicznych do opisu właściwości,
struktury i reaktywności związków chemicznych. A
w szczególności wykorzystuje metody kwantowochemiczne do opisu konﬁguracji elektronowej atomów
CHM_K1_W04
i jonów oraz potraﬁ opisać teorię orbitali
molekularnych (w tym też teorię pola krystalicznego
oraz teorię pola ligandów), hybrydyzacji, teorię VSEPR
oraz ich zastosowania do opisu konﬁguracji cząsteczek
oraz przewidywania struktury (geometrii) związków
chemicznych.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W3

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na poznanie metod syntezy
związków nieorganicznych i organicznych oraz
określenie ich właściwości; Potraﬁ wymienić
najważniejsze metody wykorzystywane w syntezie
związków nieorganicznych.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W4

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna zasady bezpiecznego postępowania
z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych, jak również podstawowe regulacje
prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.
Zna toksyczne właściwości związków nieorganicznych
oraz samych pierwiastków.

CHM_K1_W08

dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W5

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
CHM_K1_W11
zrównoważonego rozwoju. Zna zastosowania
praktyczne wybranych pierwiastków oraz ich związków
nieorganicznych, w szczególności w układach
biologicznych i medycynie.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w chemii i naukach przyrodniczych. Posiada
umiejętności matematyczne do obliczania ładunków
formalnych, typu hybrydyzacji oraz uzgadniania
reakcji. Potraﬁ sprawnie obliczać wielkości
charakteryzujące roztwory wodne związków
nieorganicznych w oparciu o dane kinetyczne
i termodynamiczne.

U2

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną. Potraﬁ sprawnie stosować teorie
stosowane do opisu budowy cząsteczek oraz wiązań
chemicznych. Posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej w czasie kursu wiedzy z zakresu chemii
nieorganicznej i bionieorganicznej do zrozumienia
podstawowych zależności chemicznych w zakresie
biosfery, wyjaśnienia głównych procesów i reakcji
chemicznych biegnących w układach naturalnych.
Dokonuje opisu składu chemicznego materii
w biosferze .

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

CHM_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U3

potraﬁ uczyć się samodzielnie:i) przygotować się
egzaminu wykorzystując materiały źródłowe
do wykładu, ii) przygotować się do dyskusji
na konwersatorium oraz iii) kolokwium pisemnego
na podstawie otrzymanych materiałów.

CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U4

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role. Potraﬁ pracować w kilkuosobowych
grupach umiejętnie rozdzielając zadania członkom
grupy. Potraﬁ przedyskutować w grupie
opracowywane zagadnienia i zaprezentować je.
Kształtuje relacje z członkami grupy sprzyjające
efektywnemu działaniu całej grupy.

CHM_K1_U14

dyskusja ze studentami
podczas zajęć

K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się
do ekspertów. Potraﬁ powiązać uzyskaną wiedzę
i konieczność jej stałej aktualizacji z rozwojem
związanym z dalszymi etapami nauki oraz przyszłej
pracy zawodowej.

CHM_K1_K01

dyskusja ze studentami
podczas zajęć

K2

rozumie powiązania pomiędzy znajomością
najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem
podstawowych gałęzi przemysłu i koniecznością
stałego uaktualniania swoich kompetencji w tym
zakresie.

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

K3

rozumie społeczne aspekty praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
i związaną z tym odpowiedzialność; Potraﬁ rozpoznać
problemy związane z wykorzystaniem związków
nieorganicznych dla środowiska jak i ich potencjałem
w zastosowaniach medycznych.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K4

Sylabusy

dba o jakość i staranność wykonywania zadań.
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

konwersatorium

45

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs chemii nieorganicznej i bionieorganicznej będzie obejmował następujące
zagadnienia:
1. Układ okresowy i periodyczność właściwości ﬁzykochemicznych.
2. Promieniotwórczość i jej wykorzystanie w medycynie nuklearnej.
3. Wiązania chemiczne, w tym wzory Lewisa, teorie: OM, hybrydyzacji oraz VSEPR
4. Chemiczne i ﬁzyczne czynniki kontrolujące biopierwiastki; biodostępność i
specjacja; chemotyp pierwotny i współczesny.
5. Wodór, właściwości, biochemia wodoru, wiązanie wodorowe oraz energia w
układach biologicznych.
6. Wybrane właściwości pierwiastków bloku s i ich funkcje w układach
biologicznych.
7. Wybrane właściwości pierwiastków bloku p ze szczególnym uwzględnieniem ich
funkcji w układach biologicznych (obieg C, N, O, S w przyrodzie, biochemia P)

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

8. Związki koordynacyjne: podstawowe pojęcia, budowa, typowe ligandy,
nomenklatura, symetria cząsteczek i jej zastosowanie. Związki metaloorganiczne
9. Teoria pola krystalicznego oraz teoria pola ligandów.
10. Termodynamika i kinetyka związków kompleksowych, mechanizmy substytucji
ligandów.
11. Potencjały redoksowe związków kompleksowych (diagramy Latimeria,
diagramy Frosta), mechanizmy reakcji redoksowych.
12. Chemia koordynacyjna biopierwiastków z bloku d i ich związki w układach
biologicznych.
13. Inne istotne pierwiastki w układach biologicznych i w medycynie.
14. Chemia pierwiastków bloku f i ich wykorzystanie w medycynie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, dyskusja ze studentami podczas
zajęć

kolokwia podczas zajęć, odpowiedzi
ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna i bionieorganiczna - laboratoria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a308de5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami badawczymi wykorzystywanymi w chemii nieorganicznej
i bionieorganicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania parametrów ﬁzykochemicznych
charakteryzujących wybrane układy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na: posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów
reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W2

dysponuje wiedzą na temat metod syntezy związków
nieorganicznych oraz określenia ich wybranych
właściwości.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W3

student zna podstawy posługiwanie się metodami
analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej
wybranych jonów i związków chemicznych.

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W4

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna zasady bezpiecznego postępowania
z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów
chemicznych, jak również podstawowe regulacje
prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.

CHM_K1_W08

zaliczenie pisemne

W5

zna uwarunkowania prawne i etyczne związane
z działalnością naukową i dydaktyczną. Zna
wymagania dotyczące samodzielnej pracy podczas
wykonywania doświadczeń, pisania kolokwiów
i sprawozdań.

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U1

posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości
ﬁzykochemicznych przeprowadzania analizy
statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń. Posiada umiejętność
samodzielnego przeprowadzania doświadczeń zgodnie
z instrukcją, obserwacji rezultatów, wyciągania
wniosków i przedstawiania wyników w formie
pisemnej.

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie
dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K1_U07

zaliczenie pisemne

U3

posiada umiejętność przygotowania pisemnego
sprawozdania w języku polskim dotyczącego prac
wykonywanych w laboratorium.

CHM_K1_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U4

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role. Potraﬁ uczestniczyć w pracy grupy
przy wykonywaniu zadań laboratoryjnych i ją
koordynować.

CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

raport

K1

realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować
w stanach zagrożenia.

CHM_K1_K03

raport

K2

realizuje zadania z dużą dbałością i starannością.

CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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laboratoria

45

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

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.

Laboratorium z chemii nieorganicznej i bionieorganicznej wprowadza studentów w
zagadnienia związane z syntezą, reaktywnością oraz charakterystyką
ﬁzykochemiczną związków nieorganicznych a w szczególności związków
kompleksowych. Przedstawia w sposób praktyczny podstawowe pojęcia i prawa w
chemii koordynacyjnej. Oprócz nauki planowania i przeprowadzania
eksperymentów naukowych, studenci nabywają umiejętność analizy otrzymanych
wyników oraz ich przedstawiania w formie pisemnej. Celem kursu jest także
kształtowanie u studentów niezależnego i krytycznego myślenia, niezbędnego w
świecie badań naukowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi; praca
laboratoryjna; pisemne sprawozdania warunki zaliczenia: a)
wykonanie wszystkich ćwiczeń, w tym przy każdym zaliczenie
kolokwium (minimum 25% punktów) i złożenie sprawozdania;
zaakceptowanego i ocenionego przez prowadzącego ćwiczenie;
b) zdobycie minimum 60% ogółu punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a31306d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z modelowaniem molekularnym
z zastosowaniem metod obliczeniowych opartych na chemii kwantowej oraz klasycznych polach siłowych,
z przygotowaniem danych do obliczeń oraz interpretacją uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ zastosować w praktyce metody stosowane
w modelowaniu molekularnym (metody obliczeniowe
chemii kwantowej i/lub metody mechaniki
molekularnej) do optymalizacji geometrii i analizy
konformacyjnej prostych molekuł, analizy i wizualizacji
orbitali molekularnych, opisu struktury elektronowej,
tworzenia diagramów orbitali molekularnych oraz
opisu wiązania chemicznego

CHM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

dba o jakość i staranność wykonywania zadań, m.in.
o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek
CHM_K1_K06
logiczny przedstawianych w sprawozdaniach z ćwiczeń
laboratoryjnych

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy obsługi wybranego oprogramowania do modelowania molekularnego;
podstawy obsługi wybranego oprogramowania do wizualizacji wyników obliczeń;
struktura plików wejściowych i wynikowych; ograniczona i nieograniczona
optymalizacja geometrii; punkty stacjonarne na hiperpowierzchni energii
potencjalnej i ich charakterystyka; elementy analizy konformacyjnej;
charakterystyka struktury elektronowej układów molekularnych; analiza
wibracyjna; elementy teorii reaktywności chemicznej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie wykonania ćwiczeń i przedstawienia poprawnych
sprawozdań
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Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a31c287.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi metodami obliczeniowymi chemii kwantowej
oraz podstawowymi przybliżeniami na których są one oparte, podstawami modelowania molekularnego w oparciu
o metody oparte na klasycznych polach siłowych oraz dynamice molekularnej oraz nabycie praktycznych
umiejętności związanych z wykonywaniem obliczeń kwantowo-chemicznych i symulacji klasycznych oraz
interpretacją uzyskanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje podstawową wiedzą pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w zastosowaniu do podstaw mechaniki kwantowej,
podstaw chemii kwantowej i modelowania
molekularnego

CHM_K1_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw mechaniki
kwantowej (geneza i postulaty mechaniki kwantowej;
proste układy modelowe) umożliwiającą rozumienie
zasadniczych różnic w opisie klasycznym i kwantowym
oraz rozumienie zjawisk i procesów ﬁzycznych
na poziomie mikroskopowym

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych przybliżeń
i metod obliczeniowych chemii kwantowej
(przybliżenie Borna-Oppenheimera, zasada wariacyjna
i metody wariacyjne; przybliżenie orbitalne, metoda
HF, SCF LCAO MO, podstawowe idee metod post-HF
i DFT), klasycznej mechaniki molekularnej i dynamiki
molekularnej oraz podstawowych zasad używania
oprogramowania do obliczeń kwantowo-chemicznych
i symulacji opartych na metodach klasycznych

CHM_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej i modelowania molekularnego pozwalającą
na posługiwanie się podstawową terminologią
stosowaną w modelowaniu molekularnym; Dysponuje
wiedzą z zakresu podstaw chemii kwantowej
pozwalającą na wykorzystane podstawowych metod
kwantowo-chemicznych do opisu właściwości,
struktury i reaktywności układów chemicznych oraz
na na stosowanie podstawowych technik i narzędzi
badawczych właściwych dla chemii kwantowej;
Dysponuje wiedzą z zakresu podstaw chemii
kwantowej i modelowania molekularnego pozwalająca
na interpretację i dokonywanie opisu procesów
i właściwości ﬁzykochemicznych na poziomie
molekularnym oraz związku pomiędzy strukturą
a aktywnością.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ na poziomie podstawowym posługiwać się
metodami matematycznymi w mechanice kwantowej,
chemii kwantowej i modelowaniu molekularnym;
posiada umiejętność matematycznego opisu oraz
zdolność abstrakcyjnego rozumienia podstaw chemii
kwantowej; potraﬁ właściwie interpretować postulaty
mechaniki kwantowej i wyciągać z nich wnioski
pozwalające na ich zastosowanie w opisie prostych
układów modelowych; potraﬁ interpretować
rozwiązania równania Schrodingera dla prostych
układów modelowych oraz porównać opis klasyczny
i kwantowy; potraﬁ omówić sens ﬁzyczny i główne
idee podstawowych przybliżeń leżących u podstaw
metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz metod
symulacyjnych stosowanych w modelowaniu
molekularnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych w kontekście zmian podstawowych teorii
ﬁzycznych wraz z rozwojem nauki, a także zmian
metod obliczeniowych chemii kwantowej oraz
wykorzystywanego oprogramowania, związanych
z szybkim rozwojem informatyki i szybkim wzrostem
mocy obliczeniowych komputerów

CHM_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

K2

dba o jakość i staranność wykonywania zadań, m.in.
o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek
logiczny przedstawianych rozwiązań zadań
i problemów oraz przedstawianego formalizmu
i rozważań teoretycznych

CHM_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

33

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Specyﬁka kwantowo-mechanicznego opisu mikroświata: postulaty mechaniki
kwantowej; funkcja falowa a gęstość elektronowa, założenia teorii funkcjonałów
gęstości; równanie Schrodingera i jego rozwiązania dla układów modelowych
(cząstka swobodna, cząstka w pudle potencjału; oscylator harmoniczny, rotator
sztywny), atom wodoru a atomy wieloelektronowe; podstawowe idee i
przybliżenia w chemii kwantowej: przybliżenie Borna-Oppenheimera;
hiperpowierzchnia energii potencjalnej i jej przekroje (ścieżki/proﬁle reakcji);
termodynamika (energia oddziaływania) i kinetyka (energia aktywacji) reakcji
W1, W2, W3, W4, U1, K1,
chemicznych; metody wariacyjne i perturbacyjne, przybliżenie orbitalne;
K2
podstawowe idee popularnych metod obliczeniowych chemii kwantowej; koszt
obliczeniowy a dokładność wyników obliczeń; bazy funkcyjne w obliczeniach
kwantowo-chemicznych; przegląd podstawowego oprogramowania do
modelowania molekularnego i wizualizacji wyników obliczeń; charakterystyka
struktury elektronowej i własności układów molekularnych na podstawie wyników
obliczeń kwantowo-chemicznych; optymalizacja geometrii; analiza konformacyjna;
problem minimum globalnego; modelowanie wielkich układów molekularnych;
metody ab initio a metody półempiryczne; klasyczne pola siłowe i mechanika
molekularna; dynamika molekularna.

1.

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

wykład

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
egzamin ustny

egzamin pisemny (waga 90%) + egzamin ustny (waga 10%); do
egzaminu pisemnego (test wyboru) dopuszczone są osoby, które
uzyskały zaliczenie z konwersatorium; egzamin ustny mogą zdawać
osoby, które zaliczyły egzamin pisemny na ocenę dobry lub wyższą,
a także osoby, które uzyskały z konwersatorium ocenę dobry lub
wyższą. w terminie "zerowym" egzamin ma formę wyłącznie
egzaminu ustnego

zaliczenie

zaliczenie kolokwiów i/lub kolokwium zaliczeniowego; zajęcia
konwersatoryjne prowadzone są przez pracowników i doktorantów
Zakładu Chemii Teoretycznej oraz Zakładu Metod Obliczeniowych
Chemii; zajęcia konwersatoryjne zaliczane są przez osobę
prowadzącą konwersatorium.
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Bioﬁzyka z elementami ﬁzyki medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a324afa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawami bioﬁzyki i ﬁzyki medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w chemii i naukach biomedycznych.

CHM_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki umożliwiającą
rozumienie zjawisk i procesów ﬁzycznych istotnych dla
układów biologicznych.

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CHM_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na: charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów
reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym; charakterystykę
stanów materii i ich właściwości, charakteryzowanie
typów reakcji chemicznych, ich mechanizmów
w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

posiada wiedzę na temat ochrony własności
przemysłowej, intelektualnej, a także w zakresie
informacji patentowej.

CHM_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w chemii i ﬁzyce i naukach biomedycznych.

CHM_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości
ﬁzykochemicznych przeprowadzania analizy
statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności
wyników oznaczeń. Posiada umiejętność
umożliwiającą podstawową analizę uzyskiwanych
danych eksperymentalnych.

CHM_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHM_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Prawa ﬁzyki w układach biologicznych. Samoorganizacja w układach ożywionych.
Bioﬁzyka struktur biologicznych. Transport w organizmach żywych.
Fizyczne podstawy zjawisk elektrycznych w układach biologicznych.
Termodynamika procesów biologicznych. Fizyka zmysłów. Fale mechaniczne i ich
zastosowanie w medycynie. Fizyczne podstawy termoterapii, krioﬁzyka.
Promieniowanie niejonizujące i jonizujące w medycynie. Spektroskopia
rezonansów magnetycznych w medycynie. Badanie stanu uporządkowanie
makrocząsteczek metodą spektroskopii ramanowskiej. Metody dyfrakcji
promieniowania X. Fale materii i ich aplikacja w naukach medycznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie egzaminu pisemnego

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium, opracowanie wybranego
zagadnienia w formie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Fizyka (I rok, 1 sem) oraz Chemia ﬁzyczna (Irok, 2 sem)

Sylabusy
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Analiza struktury biocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.140.5ca756a32e207.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy budowy przestrzennej związków
małocząsteczkowych oraz białek przy użyciu dostępnego oprogramowania oraz zapoznanie ze związkiem
pomiędzy budową chemiczną cząsteczki a jej strukturą i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w krystalochemii.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
geometrii biomolekuł.

CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą umożliwiająca zrozumienie związku
między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych CHM_K1_W04
biocząsteczek.

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych.

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w krystalochemii i biologii strukturalnej.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie
na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

posiada umiejętności językowe w zakresie niezbędnym
CHM_K1_U13
do korzystania z baz struktur krystalicznych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się
do ekspertów.

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

CHM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu krystalograﬁii i narzędzia
umożliwiające korzystanie z informacji zawartych w bazach strukturalnych
biomolekuł, w szczególności CCDC oraz PDB a także w specjalistycznej literaturze.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Test pisemny, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50%
punktów.

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

w oparciu o wykonanie ćwiczeń oraz pisemne rozwiązanie problemów na
poziomie co najmniej 50%

Sylabusy
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Biochemia medyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca756a34de6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiadomości z zakresu: 1. Białka włókienkowe i globularne –
struktura, a funkcja; 2. Enzymy, kinetyka reakcji enzymatycznej; Podstawy bioenergetyki; 3. Metabolizm
węglowodanów, białek, lipidów i nukleotydów; 4. Biochemia procesów detoksykacji; 5. Integracja i koordynacja
przemian metabolicznych. 6. Modyﬁkacje postranslacyjne białek.

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

- terminologię i nomenklaturę biochemiczną - typy
reakcji biochemicznych i ich mechanizmy w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym - związek między
strukturą, a aktywnością związków biologicznie
czynnych

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

W2

- prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych szlaków
katabolicznych i anabolicznych oraz sposoby ich
regulacji - integrację przemian biochemicznych
zachodzących w organizmie człowieka - biochemiczne
podstawy działania niektórych leków - konsekwencje
niedoboru witamin lub minerałów - sposoby
detoksykacji ksenobiotyków

CHM_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

- przewidywać konsekwencje zaburzeń procesów
metabolicznych

CHM_K1_U03

egzamin pisemny

U2

- powiązać strukturę związku z jego aktywnością
biologiczną

CHM_K1_U04

egzamin pisemny

U3

- korzystać z literatury biochemicznej i innych źródeł
w celu pozyskania niezbędnych informacji

CHM_K1_U08

egzamin pisemny

U4

- uczyć się samodzielne

CHM_K1_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

CHM_K1_K01

egzamin pisemny

K2

- współdziałania i pracy w grupie - praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności

CHM_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

50

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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.

Aminokwasy – klasyﬁkacja. Peptydy – struktura wiązania peptydowego.
Wyznaczanie wartości pI aminokwasów i peptydów. Bufory ﬁzjologiczne.

W1, U2, U3, K1

2.

Białka - struktura, własności ﬁzykochemiczne. Białka globularne. Mioglobina i
hemoglobina - struktura a funkcja. Białka włókienkowe (kolagen, keratyna). Białka
osocza.

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Enzymy jako biokatalizatory. Swoistość i wydajność katalityczna. Kinetyka reakcji
enzymatycznej. Pojęcia KM, Vmax, kkat. Rodzaje inhibicji. Klasyﬁkacja enzymów.
Koenzymy (rola witamin). Regulacja aktywności enzymów. Mechanizm działania
enzymów na wybranych przykładach.

W1, W2, U1, U2, K2

4.

Podstawy bioenergetyki. Rola ATP. Anabolizm i katabolizm. Łańcuch oddechowy,
fosforylacja oksydacyjna. Inhibitory łańcucha oddechowego. Reaktywne formy
tlenu – powstawanie w organizmie, skutki działania, sposoby usuwania. Cykl
Krebsa. Źródła acetylo-CoA.

W1, W2, U1, U3, K1

5.

Metabolizm węglowodanów. Trawienie i wchłanianie węglowodanów z przewodu
pokarmowego. Glikoliza. Fosforylacja substratowa. Szlak pentozo-fosforanowy.
Metabolizm glikogenu. Glukoneogeneza. Regulacja przemian ustrojowych
węglowodanów.

W2, U1, U3, U4, K2

6.

Trawienie, wchłanianie i transport lipidów. Lipazy. Utlenianie kwasów
tłuszczowych. Synteza i rola ciał ketonowych. Synteza kwasów tłuszczowych
nasyconych i nienasyconych. Lipoproteiny osocza. Synteza cholesterolu i
pochodnych. Metabolizm eikozanoidów.

W2, U1, U3, K2

7.

Trawienie białek, wchłanianie i losy aminokwasów. Usuwanie azotu białkowego.
Synteza mocznika. Aminokwasy gluko- i ketogenne. Degradacja wybranych
aminokwasów i synteza aminokwasów endogennych.

W2, U1, U3, U4, K1

8.

Synteza i degradacja nukleotydów purynowych i pirymidynowych. Przykłady
zaburzeń metabolizmu nukleotydów.

W2, U1, U3, K1

9.

Biochemia procesów detoksykacji. Rola cytochromów P450, reakcje sprzęgania.
Metabolizm etanolu i jego wpływ na procesy metaboliczne.

W2, U1, U3, U4, K1, K2

10.

Synteza i modyﬁkacje potranslacyjne białek. Przykłady i konsekwencje
nieprawidłowego fałdowania białek.

W1, U2, U3, U4, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach

konwersatorium

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach, dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych praw chemicznych; umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych; znajomość budowy
komórki eukariotycznej i prokariotycznej
Obecność na zajęciach konwersatoryjnych jest obowiązkowa

Sylabusy
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Toksykologia ogólna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca756a356d49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

funkcjonowanie organizmu i zmiany w nim
wywoływane przez ksenobiotyki

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W06,
CHM_K1_W08,
CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10,
CHM_K1_W11,
CHM_K1_W12

zaliczenie pisemne
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W2

podstawowe zagadnienia z toksykologii: losy
ksenobiotyku w ustroju, ocenę toksyczności
mechanzimy działania ksenobiotyków

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W03,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06,
CHM_K1_W07

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

powiązać struktury związków chemicznych z ich
reaktywnością i aktywnością biologiczną.

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U02,
CHM_K1_U03,
CHM_K1_U07,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

U2

u08 Student potraﬁ korzystać z literatury fachowej,
baz danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10

zaliczenie pisemne

uczyć się samodzielnie

CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13,
CHM_K1_U14

zaliczenie pisemne

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń
i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

K2

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialnoś

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

4

uczestnictwo w egzaminie

1

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii t.j.: trucizna,
ksenobiotyk, toksyczność, zatrucie, dawka, zależność działania toksycznego od
dawki, mechanizmy działania toksycznego, losy ksenobiotyków w organizmie.
Omówione zostaną pojęcia: wchłaniania, dystrybucji metabolizmu, wydalania,
działanie kancerogennego i teratogennego ksenobiotyków, toksykometria,
toksykokinetyka.
Na podstawie przykładów modeli ilościowych zostanie omówiona problematyka
łącznego działania ksenobiotyków (m.in. synergizmu, antagonizmu i innych).
Mechanizmy specjalne oddziaływania toksycznego- zniszczenie komórek oraz
utrata funkcji narządów.

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę - test

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy z biologii Podstawy z chemi organicznej Podstawy z chemi analitycznej

Sylabusy
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Chemia leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca7569d7220a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych w tym również związków
biologicznie czynnych i biocząsteczek

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych

CHM_K1_W06

egzamin pisemny

Sylabusy
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W3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHM_K1_W11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną

CHM_K1_U04

egzamin pisemny

U2

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji

CHM_K1_U08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wiadomości ogólne o działaniu i właściwościach leków- mechanizmy działania
leków, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania receptorowego,
antymetabolizmu i inhibicji enzymatycznej, nazewnictwo leków, budowa
chemiczna a aktywność farmakologiczna, losy leków w ustroju (schemat LADME),
metabolizm leków, trwałość.
Przegląd leków uwzględnia podstawowe grupy wg. podziału farmakologicznoterapeutycznego.
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy- leki stosowane do uśmierzania bólu
z grupy narkotycznych i nienarkotycznych analgetyków, niektóre leki
psychotropowe z grupy neuroleptyków, leków anksjolitycznych,
przeciwdepresyjnych i psychostymulujących, leki stosowane w chorobach
neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona).
Leki działające na obwodowy układ nerwowy- o działaniu adrenomimetycznym i
adrenolitycznym, pobudzającym i porażającym układ parasympatyczny,
stosowane do znieczulenia miejscowego. Histamina i leki przeciwhistaminowe z
uwzględnieniem roli histaminy jako autakoidu.
Leki stosowanie w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego- w nadciśnieniu
tętniczym krwi, działające kardiotonicznie w zastoinowej niewydolności serca,
stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
Problemy proﬁlaktyki i chemioterapii przeciwinfekcyjnej- na przykładzie leków i
środków dezynfekujących i antyseptycznych, preparatów z grupy
ﬂuorochinolonów, sulfonamidów, wybranych grup leków syntetycznych i
antybiotyków; ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków -laktamowych,
aminoglikozydów, tetracyklin, makrolidów niepolienowych i polienowych,
rifamycyn, pochodnych linkomycyny i polipeptydów

1.

W1, W2, W3, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Do egzaminu z chemii leków może przystąpić student, który uczestniczył
w zajęciach z przedmiotu Egzamin pisemny na koniec kursu odpowiedź na
6 – 10 pytań opisowych z zakresu wykładanego materiału Pytania
oceniane w skali 2-5 pkt Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
minimum 3,0 pkt Czas trwania 1- 1,5 godziny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej, podstawowych właściwości poszczególnych grup związków
organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów heterocyklicznych, znajomość podstaw z zakresu ﬁzjologii człowieka

Sylabusy
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Fizjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca756a36b056.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki medyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0912Medycyna

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

Celem modułu jest: przyswojenie wiedzy obejmującej czynności organizmu człowieka i ich regulację
a w szczególności zaznajomienie studentów z mechanizmami regulującymi funkcje poszczególnych układów
w tym głównie układu mięśniowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego, trawienia i układu
gruczołów wewnętrznego wydzielania oraz poznanie przez studentów podstawowej metodyki badań
czynnościowych narządów i układów organizmu.

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 w zakresie szczegółowych
zagadnień związanych z czynnościami organizmu
człowieka i ich redulacją obejmującą: 1) Podstawy
płynów ustrojowych i gospodarki wodno –
elektrolitowej organizmu; 2) Pojęcia: rozpuszczalności,
ciśnienia osmotycznego, izotonii; 3) Sposoby
komunikacji międzykomórkowej oraz szlaki
przekazywania sygnałów w komórce; 4) Fizjologię
mięśni: prążkowanych, gładkich i sercowego; 5)
Składniki oraz znaczenie ﬁzjologiczne krwi jako tkanki;
6) Podstawy funkcjonowania układu nerwowego,
wyższych czynności nerwowych oraz mechanizmu
działania ośrodków mózgowych i narządów zmysłów;
7) Prawa ﬁzyczne opisujące przepływ krwi i gazów,
czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu
krwi i opór przepływu gazów w drogach oddechowych;
8) Czynności i mechanizmy regulacji wszystkich
narządów i układów organizmu człowieka, w tym
układu: mięśniowego, krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowego, endokrynnego oraz
zrozumienie istniejących między nimi zależności; 9)
Proﬁle metaboliczne podstawowych narządów
i układów; 10) Rrównowagę kwasowo-zasadową
i mechanizmy działania buforów oraz ich znaczenie;
10) Enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizmy
wytwarzania kwasu solnego w żołądku, czynności
trzustki, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów
trawienia oraz zaburzenia z nimi związane; 11)
Mechanizmy przyjmowania pokarmów i konsekwencje
niewłaściwego odżywiania, w tym głodowania,
przyjmowania zbyt obﬁtych posiłków oraz stosowania
niezbilansowanej diety; 12) ZMechanizmy działania
hormonów, oraz konsekwencje zaburzeń regulacji
hormonalnej; 13) Przebieg i regulację funkcji
rozrodczych u kobiet i mężczyzn; 14) Podstawowe
ilościowe parametry opisujące wydolność
poszczególnych układów i narządów.

CHM_K1_W05

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wnioskuje o relacji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na utrzymanie procesów biologicznych
a zmianami ﬁzjologicznymi i patoﬁzjologicznymi.

CHM_K1_U04

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

U2

potraﬁ opisać zmiany w funkcjonowaniu organizmu
w sytuacji zaburzeń homeostazy w szczególności
określić jego zintegrowaną odpowiedź na wysiłek
ﬁzyczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę,
utratę krwi lub wody, nagłą pionizację, przejście
od snu do stanu czuwania, skutki pobudzenia
gruczołów trawiennych i wewnętrznego wydzielania.

CHM_K1_U04

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

U3

potraﬁ zinterpretować czynnościowe reakcje ustrojowe
w powiązaniu z danymi liczbowymi dotyczące
podstawowych zmiennych ﬁzjologicznych
CHM_K1_U04
ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego,
krążenia, ﬁzjologii przewodu pokarmowego
i wewnątrzwydzielniczego.

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

absolwent ma świadomość potrzeby uzupełniania
wiedzy o nowe fakty dostępne w miarę rozwoju badań
naukowych i potraﬁ zwrócić się o pomoc
do ekspertów.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02

dyskusja ze studentami
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

izjologia ogólna: Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy. Geneza
potencjału spoczynkowego błon komórkowych oraz czynnościowego komórek
pobudliwych i mechanizm przewodzenia potencjału czynnościowego wzdłuż błony
komórkowej. Budowa, funkcje i skutki blokady pompy Na+/K+. Biogeneza
potencjału czynnościowego komórek pobudliwych. Kanały jonowe błon
komórkowych. Mechanizm przewodzenia potencjału komórkowego wzdłuż błony.
Rodzaje synaps, transmisja synaptyczna. Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego
Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego Sprzężenie elektro-mechaniczne. Rodzaje
skurczów mięśni szkieletowych. Zależność siły skurczu od wyjściowej długości.
Rodzaje skurczów mięśni gładkich. Rodzaje mięśniówki gładkiej i mechanizmy.
aktywujące skurcz mięśni gładkich. Rodzaje skurczów mięśni gładkich. Fizjologia
układu sercowo-naczyniowego: Mechanizmy jonowe potencjału czynnościowego
komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej. Układ bodźco-przewodzący i
hierarchiczność ośrodków bodźcotwórczych w sercu. Zapis EKG. Wzajemne
zależności pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczną w sercu. Pojęcie
kurczliwości mięśnia sercowego, metody oceny, czynniki modyﬁkujące. Cykl
sercowy. Wpływ układu autonomicznego na serce. Wewnątrzpochodne
mechanizmy regulujące objętość wyrzutową serca. Metabolizm m. sercowego.
Budowa dużego i małego układu krążenia. Funkcja tętnic centralnych, arterioli i
naczyń włosowatych .Ciśnienie chwilowe i średnie .Odruch z baroreceptorów
naczyniowych. Zjawiska ﬁltracji i resorpcji w naczyniach włosowatych krążenia
obwodowego. Autoregulacja przepływu. Czynniki pochodzenia śródbłonkowego i
poza-śródbłonkowego wpływające na szerokość łożyska naczyniowego. Czynniki
modyﬁkujące powrót krwi żylnej do serca. Fizjologia krążenia wieńcoweg. Drzewo
oskrzelowe, jego funkcje, czynniki regulujące tonus mięśniówki oskrzeli. Podatność
płuc opory oddechowe sprężyste i niesprężyste. Testy oddechowe statyczne i
dynamiczne. Wymiana gazowa w płucach i transport gazów oddechowych. Ogólna
charakterystyka krążenia płucnego. Stosunki V/Q. Automatyzm oddychania. Strefa
chemowrażliwa w regulacji oddychania. Regulacja oddychania w wysiłku
ﬁzycznym. Budowa układu wydalniczego i charakterystyka przepływu nerkowego.
Filtracja kłębuszkowa. Układ R-A-A i jego rola ﬁzjologiczna. Resorpcja wody, Na,
substancji wysoko-progowych. Wydzielanie kanalikowe. Zagęszczanie moczu.
W1, U1, U2, U3, K1
Resorpcja i regeneracja zasad oraz podstawy równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu. Podstawy równowagi wodnej organizmu. Regulacja przyjmowania
pokarmów. Mechanizmy regulujące czynności przewodu pokarmowego. Aktywność
mioelektryczna przewodu pokarmowego. Połykanie, motoryka przełyku i regulacja
aktywności motorycznej LES. Podstawy aktywności motorycznej żołądka.
Regulacja opróżniania żołądkowego. Aktywność motoryczna jelit i jej regulacja.
Skład śliny, aktywność wydzielnicza ślinianek i jej regulacja. Budowa błony
śluzowej żołądka. Aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja. Fazy wydzielania
żołądkowego. Skład śliny, aktywność wydzielnicza ślinianek i jej regulacja. Budowa
błony śluzowej żołądka. Aktywność wydzielnicza żołądka i jej regulacja. Fazy
wydzielania żołądkowego. Aktywność egzo- i endokrynna trzustki. Enzymatyczny i
nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego. Aktywność wydzielnicza trzustki i jej
regulacja. Fazy wydzielania trzustkowe. Aktywność egzo- i endokrynna trzustki.
Enzymatyczny i nie-enzymatyczny skład soku trzustkowego. Aktywność
wydzielnicza trzustki i jej regulacja. Fazy wydzielania trzustkowego. Skład żółci i
regulacja jej wydzielania. Krążenie soli żółciowych. Trawienie i wchłanianie cukrów,
tłuszczów i białek w przewodzie pokarmowym Układ dokrewny: Budowa układu
wewnątrzwydzielniczego. Podział hormonów i mechanizmów ich działania.
Regulacja uwalniania hormonów. Hormony podwzgórza. Hormony przysadki.
Hormonalna aktywność nadnerczy Hormonalne reakcje w stresie. Aktywność
wydzielnicza tarczycy. Aktywność wewnątrzwydzielnicza trzustki. Podstawy
gospodarki wapniowo-fosforanowej. Zakres działania hormonów płciowych i cykl
owulacyjny. Neuroﬁzjologia: Oś czuciowa i ruchowa CSN. Poziomy funkcjonalne
centralnego systemu nerwowego. Funkcje rdzenia kręgowego. Mechanizmy
regulacji napięcia mięśniowego. Budowa i funkcje układu piramidowego. Budowa i
funkcja układu pozapiramidowego Budowa i funkcja układu siatkowatego Budowa i
funkcje móżdżku Rodzaje receptorów i mechanizmy kodowania informacji
czuciowej. Czuciowe drogi dośrodkowe. Organizacja neuronalna kory czuciowej i
objawy jej uszkodzenia. Percepcja i gnozja bodźca czuciowego. Budowa
anatomiczna i podział funkcjonalny podwzgórza. Funkcje podwzgórza i skutki jego
uszkodzenia Podstawy neuronalne mowy Obszary kojarzeniowe kory mózgowej
Funkcje poszczególnych płatów kory mózgowej – podsumowanie.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach. Dopuszczalne są tylko
dwie nieobecności na wykładzie w ciągu semestru. Trzecia
nieobecność oznacza brak zaliczenia z przedmiotu. W ciągu
semestru odbędzie się jedno kolokwium pisemne dopuszczające
do egzaminu, składające się z 10 pytań z którego należy uzyskać 5
pkt. Za każde pytanie można uzyskać od 0 pkt do 2 pkt (skala
punktacyjna: 0 pkt, 0,5 pkt, 1 pkt, 1,5 pkt, 2 pkt). Kolokwium
będzie trwało 60 min. Kolokwium odbędzie się tylko w jednym
terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Biospektroskopia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca756a37444e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, konwersatorium: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy o teoretycznych podstawach metod spektroskopowych
stosowanych w naukach biologicznych i medycznych oraz przykładach ich zastosowań do badań próbek
biologicznych.

C2

Celem laboratoriów jest zapoznanie studentów z analizą próbek medycznych/farmaceutycznych/biologicznych
przy użyciu spektroskopii FT-IR, spektroskopii ramanowskiej, NMR, EPR i spektroskopii UV-vis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawy ﬁzyko-chemiczne metod
biospektroskopowych.

CHM_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student dysponuje wiedzą z zakresu metod
statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
danych spektroskopowych uzyskanych z pomiarów
próbek medycznych.

CHM_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Posługiwać się pojęciami i deﬁnicjami związanymi
z metodami biospektroskopowymi. Potraﬁ omówić
różne techniki spektroskopowe stosowane w analizie
próbek medycznych.

CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

Student dysponuje wiedzą z zakresu BHP,
a w szczególności zna zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

CHM_K1_W08

zaliczenie pisemne

W5

Wyjaśnić jak metody spektroskopowe mogą być
wykorzystane w analizie próbek medycznych oraz
potencjalnie w diagnostyce medycznej.

CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność posługiwania się
podstawowymi technikami biospektroskopii
stosowanymi w chemii medycznej.

CHM_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student posiada podstawową umiejętność analizy
próbek medycznych z zastosowaniem metod
spektroskopii molekularnej.

CHM_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student zna i stosuje zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej; stosuje zasady BHP w środowisku
pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K1_U07

zaliczenie pisemne

U4

Dokonać przeglądu bieżącej literatury naukowej
w celu pozyskania informacji z zakresu podstaw
teoretycznych metod biospektroskopowych.

CHM_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U5

Samodzielnie zgłębiać zagadnienia z zakresu
biospektroskopii.

CHM_K1_U11

zaliczenie pisemne

U6

Przygotować raport z ćwiczeń laboratoryjnych oraz
zaprezentować ustnie zagadnienia dotyczące podstaw
teoretycznych metod biospektroskopowych.

CHM_K1_U12

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ocenia krytycznie swój poziom wiedzy
i rozumie konieczność dalszego jej pogłębiania
w zakresie biospektroskopii.

CHM_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

Student realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować
w stanach zagrożenia.

CHM_K1_K03

zaliczenie pisemne

K3

Student krytycznie ocenia aspekty społeczne związane
z wprowadzaniem technik metod biospektroskopii
CHM_K1_K04
w analizie medycznej.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K4

Student samodzielnie wykonuje pomiar i analizuje
wyniki pomiaru spektroskopowego próbek
medycznych.

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
wykład

6

konwersatorium

30

laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

34

przygotowanie raportu

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
66

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria grup i podstawy spektroskopii molekularnej. Podstawy ogólne spektroskopii
molekularnej: natura promieniowania elektromagnetycznego i jego cechy, widmo
promieniowania elektromagnetycznego, formy energii molekuł, promieniowanie
termiczne i prawo Plancka, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego
z materią: absorpcja, emisja spontaniczna i wymuszona (współczynniki Einsteina),
prawdopodobieństwo przejść i reguły wyboru, widma dyskretne i ciągłe.

W1, W2, W3, W5, U4, U5,
K1, K3

2.

Optyczna spektroskopia molekularna: widma absorpcyjne w zakresie podczerwieni
IR, widma rozproszenia ramanowskiego, poziomy energii oscylatora
W1, W2, W3, W5, U4, U5,
harmonicznego i anharmonicznego, trwałe i indukowane momenty dipolowe,
K1, K3
polaryzowalność i polaryzacja promieniowania, reguły, klasyﬁkacja drgań
normalnych.

3.

Rodzaje przejść elektronowych w cząsteczkach o znaczeniu medycznym i ich
kompleksach z jonami metali, elektronowe widma absorpcyjne UV-VIS-NIR,
elektronowo-oscylacyjne i elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne (diagram
Jabłońskiego, reguły wyboru przejść elektronowych, przejścia wibronowe - zasada
Francka-Condona). Przykłady zastosowań absorpcyjnej spektroskopii do badań
leków i związków biologicznie czynnych.

W1, W2, W3, W5, U4, U5,
K1, K3

4.

Właściwości magnetyczne materii (moment pędu i moment magnetyczny
elektronów i jąder, reguły wyboru absorpcji spinowej, rezonans magnetyczny),
elektronowy rezonans paramagnetyczny EPR (rodzaje centrów
paramagnetycznych, sprzężenia spinowo-spinowe, anizotropia współczynnika
rozszczepienia spektroskopowego) i jądrowy rezonans magnetyczny NMR
(ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe),
procesy relaksacyjne w EPR i NMR.

W1, W2, W3, W5, U4, U5,
K1, K3
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Laboratorium obejmuje 7 ćwiczeń praktycznych z zakresu podstawowych metod
biospektroskopii:
1. Spektroskopii absorpcyjnej IR, analiza jakościowa związków biologicznie
czynnych
2. Spektroskopii absorpcyjnej IR, badanie próbek medycznych
3. Spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS-NIR, analiza związków biologicznie czynnych
4. Spektroskopii ramanowskiej, RS, analiza jakościowa związków biologicznie
czynnych
5. Spektroskopii ramanowskiej, RS, badanie polimorﬁzmu w preparatach
farmaceutycznych
6. Spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego, EPR, analiza
związków biologicznie czynnych
7. Spektroskopii rezonansu jądrowego, NMR, analiza związków biologicznie
czynnych

5.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U6, K1, K2,
K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

ocena końcowa z kursu jest średnią ocen uzyskanych z
konwersatorium i laboratorium

konwersatorium

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć; ocena z
konwersatorium na podstawie kolokwium pisemnego
obejmującego zagadnienia ze wszystkich tematów
konwersatoryjnych (RS, IR, UV-vis, NMR, EPR)

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć (ocenione na
podstawie wypowiedzi ustnej bądź krótkiego kolokwium
wstępnego) oraz raport pisemny; ocena z laboratorium na
podstawie punktów uzyskanych za sprawozdania i
przygotowanie do ćwiczeń (łącznie 1/3 oceny) oraz kolokwium
pisemnego (2/3 oceny), obejmującego zagadnienia ze
wszystkich wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych

laboratoria

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego

Sylabusy
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Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.180.5ca75698a6de3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauczenie studentki albo studenta zastosowania podstawowych operacji jednostkowych do izolacji, oczyszczania
i identyﬁkacji produktów reakcji. Do operacji tych należą między innymi: krystalizacja z rozpuszczalnika
organicznego (z doborem rozpuszczalnika), destylacje (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), ekstrakcja,
odparowywanie rozpuszczalnika z użyciem wyparki próżniowej, chromatograﬁe: cienkowarstwowa i kolumnowa,
ekstrakcja rozpuszczalnikami organicznymi, ogrzewanie mieszanin reakcyjnych pod chłodnicą zwrotną, sączenie
pod zmniejszonym ciśnieniem, osuszanie roztworów i ciał stałych i oznaczanie stałych ﬁzycznych (temperatura
topnienia i wrzenia, współczynnik załamania światła).

C2

Samodzielne wykonanie przez każdą studentkę i każdego studenta ćwiczeń wstępnych (krystalizacji,
chromatograﬁi i wyodrębniania substancji z produktu naturalnego) oraz kilku syntez z różnych działów chemii
organicznej, w tym syntezy dwuetapowej, z samodzielnym planowaniem kolejności wykonywania syntez.

C3

Nauczenie studenta albo studentki sposobów identyﬁkacji nieznanego prostego związku organicznego przy
udziale metod klasycznych i spektroskopowych (1H i 13C NMR, IR, MS).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka albo student zna i rozumie terminologię
i nomenklaturę chemiczną, charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, typy reakcji chemicznych
oraz ich mechanizmy w aspekcie termodynamicznym
i kinetycznym i na tej podstawie wie, jak wykonać
eksperyment z zakresu syntezy organicznej.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

studentka albo student zna metody syntez związków
organicznych oraz ich właściwości, potraﬁ przewidzieć
reaktywność klas związków organicznych, potraﬁ
wymienić, opisać i dobrać podstawowe techniki
syntezy, oczyszczania oraz analizy klasycznej
i instrumentalnej związków organicznych, jak również
sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia
tych operacji.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

studentka albo student ma szczegółową wiedzę
dotyczącą tematyki naukowej oraz technik
eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy
licencjackiej. Ma szczegółową wiedzę z zakresu chemii
organicznej oraz znajomość sposobów prowadzenia
eksperymentów z tej dziedziny.

CHM_K1_W07,
CHM_K1_W11

zaliczenie

W4

studentka albo student zna i rozumie zagrożenia
stwarzane przez podstawowe rozpuszczalniki
i odczynniki organiczne, dysponuje wiedzą z zakresu
BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym. Potraﬁ zidentyﬁkować i przedstawić
niektóre zagrożenia ekologiczne będącym wynikiem
stosowania substancji organicznych.

CHM_K1_W08

zaliczenie

U1

studentka albo student potraﬁ opisać i omówić
zgodnie z przyjętą terminologią wykonywany
eksperyment z zakresu syntezy organicznej, w tym
określić właściwości ﬁzykochemiczne i reaktywność
stosowanych i otrzymywanych związków. Potraﬁ
przedstawić w formie graﬁcznej i skomentować
podstawowe mechanizmy reakcji organicznych.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

studentka albo student potraﬁ opisać związki
pomiędzy strukturą związków chemicznych a ich
reaktywnością i aktywnością biologiczną.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

studentka albo student umie korzystać z literatury
fachowej, baz danych (w tym bazy Reaxys) oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ma podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

studentka albo student potraﬁ zaplanować kolejność
realizacji powierzonych zadań w określonych ramach
czasowych.

CHM_K1_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

studentka albo student potraﬁ wyznaczyć lub zmierzyć
wielkości ﬁzykochemiczne (temperaturę topnienia,
temperaturę wrzenia i współczynnik załamania
światła), przeprowadzić analizę statystyczną oraz
CHM_K1_U02,
krytyczną ocenę wiarygodności wyników oznaczeń.
CHM_K1_U05,
Poprawnie wykonuje operacje jednostkowe takie jak:
CHM_K1_U06
krystalizacja, chromatograﬁa cienkowarstwowa,
destylacja i ekstrakcja w różnych procesach
laboratoryjnych oraz dobiera odpowiednie warunki ich
realizacji.

raport, zaliczenie

U6

studentka albo student umie w podstawowym stopniu
syntetyzować, oczyszczać oraz analizować związki
organiczne z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych. Potraﬁ stosować podstawowe
procedury syntezy i izolacji produktów reakcji. Potraﬁ
stosować metody spektroskopowe do określenia
struktury cząsteczek organicznych.

CHM_K1_U06,
CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U7

studentka albo student stosuje zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej: potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby
wykluczyć uwalnianie odpadów chemicznych
do środowiska naturalnego poprzez ich właściwe
zbieranie i segregację, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie przeprowadzić analizę
ryzyka przeprowadzanych eksperymentów wynikającą
z właściwości stosowanych odczynników chemicznych
i stosowanych procedur eksperymentalnych.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08

zaliczenie

U8

studentka albo student potraﬁ przedstawić wyniki
własnych eksperymentów w postaci sprawozdania,
referatu lub prezentacji zawierających opis
i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09

raport

U9

studentka albo student potraﬁ przygotować typową
pracę pisemną lub krótkie wystąpienie ustne w języku
polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych
pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł
informacji.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

raport

U10

mając świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, studentka albo student potraﬁ określić
kierunki dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia, umie podnosić kompetencje
zawodowe i osobiste przez całe życie.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U13

raport

U11

studentka albo student potraﬁ współdziałać i pracować CHM_K1_U14,
w grupie, przyjmując w niej różne role.
CHM_K1_U15

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studentka albo student jest świadoma albo świadomy
własnych ograniczeń i jest, w razie potrzeby, gotowa
albo gotów zwrócić się do ekspertów.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K05

raport

K2

studentka albo student realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i umie
właściwie postępować w stanach zagrożenia.

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

zaliczenie

K3

studentka albo student rozumie społeczne aspekty
praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia organizacyjne, przydział szkła i sprzętu, szkolenie wstępne z BHP.

W4

2.

Colloquium BHP, I ćwiczenie wstępne.

W2, W4, U10, U11, U2,
U3, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

3.

II ćwiczenie wstępne.

W2, W4, U10, U11, U2,
U3, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

4.

III ćwiczenie wstępne.

W2, W4, U10, U11, U2,
U3, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

I ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

II ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

III ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

IV ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

5.

6.

7.

8.

Sylabusy
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V ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

10.

VI ćwiczenie syntetyczne.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

11.

Ćwiczenie analityczne.

W2, W4, U11, U2, U3, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

9.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Właściwe: 1. Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń; 2.
Wykonanie eksperymentów i 3. Opracowanie sprawozdań
oraz 4. Rozliczenie się z powierzonego szkła i sprzętu
laboratoryjnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Chemia Organiczna I (WCh-ML-O111-18) lub kursu równoważnego

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca756991a8c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHM_K1_W08

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHM_K1_W12

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHM_K1_W12

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHM_K1_W10,
CHM_K1_W12

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHM_K1_U07

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHM_K1_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium menadżerów

CHM_K1_K03

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHM_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie biznesplanu

W2, W3, W4, U1, U2, K2

Sylabusy
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2.

Proces jako podstawa produkcji przemysłowej

W4, U1

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

4.

Podstawowe zasady zarządzania dotyczące: oczekiwań wobec menadżerów,
planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania

K2, K3

5.

Elementy komunikacji interpersonalnej

W2, K1, K2

6.

Aspekty prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w ramach
wycieczki)

W2, W3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę), zaliczenie (stworzenie i zaprezentowanie
biznesplanu), udział w zwiedzaniu fabryki

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca756991eaa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHM_K1_W08

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHM_K1_W12

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHM_K1_W12

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHM_K1_W10,
CHM_K1_W12

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHM_K1_U07

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHM_K1_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHM_K1_K03

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHM_K1_K01

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Zarządzanie innowacjami, otwarte innowacje

W3, W4

2.

Zarządzanie relacjami z klientem w B2C. Dobór oferty produktowej oraz
marketingowej w zależności od rodzaju klienta.

W4

Sylabusy
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3.

Regulacje chemiczne, zgodność produktu

W1, W2, U1

4.

Podstawy zarządzania projektami

U2, K1, K2, K3

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W1, W2

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę) • zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), zaliczenie kursu A

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
zaliczenie/realizowanie kursu "Zarządzanie w praktyce A"

Sylabusy
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Historia chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca7569923309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami historii chemii oraz przedstawienie
zawiłych dróg rozwoju chemii na przestrzeni wieków. Treści wykładu przekażą studentom szereg ciekawostek
oraz uświadomią, że obecny stan wiedzy chemicznej to wynik działań wielu pokoleń naukowców.

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 podstawową terminologię chemiczną
oraz jej historyczne podstawy

CHM_K1_W04

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie pojęcia i fakty z zakresu podstawowych
zagadnień chemii medycznej oraz jej historyczne
podstawy

CHM_K1_W06

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie korelacje osiągnięć naukowych
w dziedzinie chemii i nauk biomedycznych z ich
zastosowaniem w życiu codziennym w ujęciu
historycznym

CHM_K1_W11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
naukowej, w tym zbiorów muzeów popularyzujących
naukę

CHM_K1_U08

egzamin pisemny

U2

potraﬁ przedstawić w formie pisemnej rozwój
podstawowych pojęć chemicznych i poglądów
ﬁlozoﬁczno-przyrodniczych na przestrzeni wieków

CHM_K1_U12

egzamin pisemny

CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do realnego określania zagrożeń dla
środowiska; wypełniania zobowiązań społecznych oraz
dbałości o zasoby muzealne nauk przyrodniczych
a w szczególności chemii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Początki chemii. Rozwój i osiągnięcia technologiczne w dziedzinie chemii w
epokach miedzianej, brązowej i żelaznej. Rozwój praktycznej chemii w
starożytnych państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego, Indiach i
Chinach. Poglądy na budowę materii głoszone przez ﬁlozofów greckich. Początki
alchemii na forum międzynarodowym, rozwój alchemii arabskiej (VIII w.) i
europejskiej (X-XVII w.). Alchemia praktyczna i spekulatywna. Odkrycie nowych
pierwiastków, związków chemicznych, rozwój aparatury. Avicenna - ﬁlozof,
alchemik, ojciec medycyny i farmacji. Księgozbiory w bibliotekach arabskich,
odkrycia alchemików europejskich (Albert Wielki, R. Bacon, Pseudo-Geber); język
alchemiczny. Prace Agricoli. Jatrochemia. Teoria ﬂogistonu. Początki chemii
naukowej. Rozwój chemii w XVIII-XX w.: podstawowe prawa chemiczne, symbole
chemiczne - tablica układu okresowego. Rozwój chemii organicznej.
Promieniotwórczość. Izotopy. Historia teorii budowy atomu. Rozwój chemii w
Polsce w epoce żelaza. Polscy alchemicy - Michał Sędziwój. Chemia w Szkole
Głównej Koronnej - historia chemii na UJ. Rozwój chemii na Uniwersytecie
Wileńskim, Lwowskim i Warszawskim. Międzynarodowe i Polskie Towarzystwa
Naukowe.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testu (40 pytań) oraz 2 pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku (CHM, OSR, ZMN) i III roku (CHE, ZMN) studiów I stopnia oraz I roku (CHE, CHM, ZMN) i II roku
(CHE, ZMN) studiów II stopnia.

Sylabusy
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Absolwent na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca75696f1eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

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
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy, potraﬁ przedstawić etapy
procesu rekrutacji.

CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
o rynku pracy

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić wyniki badań, a także inne własne
osiągnięcia w kontekście procesu rekrutacyjnego

CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ napisać cv, list intencyjny i motywacyjny oraz
określić kierunki dalszego rozwoju kompetencji

CHM_K1_U12,
CHM_K1_U15

zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ omówić zalety i wyzwania samozatrudnienia,
zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

wykonanie ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo pracy, rodzaje umów, obowiązki i prawa pracownika. Etapy rekrutacji:
analiza dokumentów, rozmowa kwaliﬁkacyjna, testy, centrum oceny.

W1

2.

Charakterystyka małopolskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Źródła
informacji o rynku pracy: urzędy pracy, prasa, portale pracodawców, portale
społecznościowe, Targi pracy, konferencje branżowe

U1

3.

Autoprezentacja - treści, forma, zasady

U2

4.

Wymagania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys,
list motywacyjny, kwestionariusz aplikacyjny itp.). Diagnoza własnych potrzeb i
możliwości rozwoju kompetencji

U3

5.

Samozatrudnienie. Podstawy biznes planu. Podstawowe zasady negocjacji.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywne oceny z wszystkich zadań na platformie zdalnego nauczania
zaliczenie na ocenę m.in. życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z kwestionariusza
aplikacyjnego, charakterystyka pracodawcy,

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Popularyzacja nauk przyrodniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca7569b9d189.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom potrzeby właściwej promocji nauki oraz jej popularyzacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową, dydaktyczną
i popularyzatorską, jak również z promocją nauki

CHM_K1_W09

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami zarówno w postaci słownej i pisemnej
(notatka prasowa lub artykuł popularno-naukowy,
scenariusz warsztatów popularno-naukowych)

CHM_K1_U10

projekt

U2

potraﬁ dokonać oceny różnych mediów
wypowiadających się na tematy naukowe: czasopism
popularno-naukowych, źródeł internetowych, audycji
RTV

CHM_K1_U08

esej

CHM_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wyjaśnić potrzebę informowania społeczeństwa
o kierunkach prowadzonych badań i stanie ich
zaawansowania, ukazywania użyteczności nauki i jej
zastosowania w gospodarce i życiu codziennym

K2

potraﬁ omówić potrzebę rzetelności popularyzacji
nauki w środkach masowego przekazu oraz w mediach CHM_K1_K04
społecznościowych

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

5

analiza problemu

5

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.

Na zajęciach studenci: 1. Poznają różne sposoby przekazywania wiedzy, formy
edukacji nieformalnej, edukacji przez całe życie, dydaktyczne metody
aktywizujące, krajowe i międzynarodowe projekty i inicjatywy związane z
promocją i popularyzacją nauk; próbują odpowiedzieć na pytanie: Jaką rolę w
społeczeństwie odgrywają i jak organizować inicjatywny typu: Festiwal Nauki,
Piknik Naukowy, Noc naukowców oraz instytucje typu: Ogród doświadczeń, Muzea
Interaktywne, Centra Nauki? Przygotują scenariusz zajęć warsztatowych.

W1

2.

Na zajęciach studenci: 2. Dowiedzą się jak przygotować krótkie wystąpienie ustne
z wykorzystaniem zasad komunikacji niewerbalnej (zasada TTT oraz what? when?
where? who? why?)

U1

Sylabusy
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3.

Na zajęciach studenci: 3. Dowiedzą się jaką rolę w popularyzacji nauki odgrywają
media (radio, TV, prasa, internet) w oparciu o przeprowadzoną analizę wybranych
fragmentów tekstów i audycji

U2

4.

Na zajęciach studenci: 4. Zanalizują rzetelność informacji naukowych
prezentowanych przez media społecznościowe (np. facebook , youtube, Twitter) i
zawartych w czasopismach popularno-naukowych poznając zasady prawne i
etyczne promocji nauk; Przygotują notatkę prasową i artykuł popularno-naukowy.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń w
trakcie zajęć i prezentacja projektu
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Umiejętności interpersonalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1280.5ca7569bbebc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

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

Calem kursu jest nabycie i/lub wyszkolenie umiejętności interpersonalnych i społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety
służące planowaniu i realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy

K1

CHM_K1_K05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, blokady
komunikacyjne, narzędzia skutecznej i efektywnej komunikacji, kanały
komunikacyjne
2. Asertywność – charakterystyka, techniki
3. Proces grupowy – charakterystyka i mechanizmy działania
4. Konﬂikt – analiza konﬂiktów, strategiczne wzorce rozwiązywania konﬂiktów,
zarządzanie konﬂiktem w grupie
5. Negocjacje
6. Mediacje
7. Emocjonalne aspekty negocjacji i mediacji
8. Reguły wywierania wpływu społecznego – charakterystyka
9. Zjawisko manipulacji
10. Inteligencja interpersonalna a kompetencje społeczne – podsumowanie

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie udziału w zajęciach oraz końcowego testu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Rentgenograﬁa strukturalna biocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.5ca756a52fd0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu rentgenowskiej analizy strukturalnej
biocząsteczek w stopniu umożliwiającym korzystanie ze specjalistycznej literatury oraz samodzielną ocenę
jakości struktur krystalicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w biochemii i biologii strukturalnej.

CHM_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki umożliwiającą
rozumienie zjawisk i procesów ﬁzycznych istotnych dla
badań rentgenograﬁcznych układów biologicznych.

CHM_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych oraz
korzystanie ze specjalistycznych baz danych.

CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

rozumie związek między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych białek oraz innych związków
biologicznie czynnych.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5

ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej
oraz technik eksperymentalnych stosowanych przy
realizacji pracy licencjackiej.

CHM_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W6

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna zasady bezpieczeństwa związane
z promieniowaniem rentgenowskim.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W7

posiada wiedzę na temat ochrony własności
przemysłowej, intelektualnej, a także w zakresie
informacji patentowej.

CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w krystalograﬁi i bioinformatyce.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
technikami obliczeniowymi stosowanymi
rentgenograﬁi strukturalnej.

CHM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie
na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U6

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U7

posiada umiejętności językowe w zakresie niezbędnym
CHM_K1_U13
do korzystanie ze specjalistycznych baz danych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się
do ekspertów.

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę
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realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować
w stanach zagrożenia.

K2

CHM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody i narzędzia badania struktury przestrzennej związków
małocząsteczkowych oraz makrocząsteczek z użyciem dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego w zakresie niezbędnym do planowania takich badań i
korzystania ze specjalistycznej literatury. Badania rentgenograﬁczne polimorﬁzmu
leków.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o ocenę z kolokwium wstępnego i wykonania
ćwiczeń oraz sprawozdania.
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Podstawy chemii medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1100.5ca756a3a3a0d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wielokierunkowymi aspektami Chemii Medycznej. Student zdobędzie
wiedzę na temat podstawowych struktur będących docelowym miejscem działania endo- i egzogennych
cząsteczek aktywnych biologicznie. Zapozna się z wpływem zmienności konformacyjnej i podstawowymi
parametrami ﬁzykochemicznymi, które pozwalają na wzajemne rozpoznawanie i efektywne oddziaływanie małej
cząsteczki (leku) z tagetami biologicznymi, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie tych informacji
w racjonalnym projektowaniu leków. Student zapozna się z podstawowymi pojęciami związanymi
z farmakodynamiką i farmakokinetyką oraz poszukiwaniem zależności pomiędzy strukturą i aktywnością,
z uwzględnieniem współcześnie stosowanych metod komputerowo wspomaganego projektowania leków. Student
zapozna się z kolejnymi krokami, związanymi z projektowaniem leków: od metod projektowania, poprzez syntezę
z uwzględnieniem wykorzystania nowych metod w syntezie organicznej oraz zapozna się z etapami badań
przedklinicznych (in vitro oraz in vivo).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wykorzystanie podstawowych metod
kwantowochemicznych, półempirycznych i mechaniki
molekularnej do opisu właściwości, struktury związków
małocząsteczkowych, jak i biomolekuł oraz
oddziaływań niekowalencyjnych pomiędzy nimi.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych w tym również związków
biologicznie czynnych i biocząsteczek zarówno
jakościowo (SAR) jak i ilościowo (QSAR, 3D-QSAR),
modele farmakoforowe.

CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

poznanie istoty procesów ﬁzjologicznych,
prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania
poszczególnych narządów organizmu ludzkiego oraz
zrozumienie przemian biochemicznych zachodzących
w organizmie człowieka. Potraﬁ wskazać cele
molekularne w najważniejszych chorobach,
scharakteryzować podstawowe grupy leków. Potraﬁ
opisać drogę ksenobiotyków w organizmie i wskazać
od czego ona zależy.

CHM_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych. Rozróżnia
i charakteryzuje metody projektowania oparte
na ligandach oraz na strukturze celu biologicznego.
Zna eksperymentalne metody określania struktury
związków małocząsteczkowych i makromolekuł oraz
ich kompleksów.

CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

posiada wiedzę na temat znaczenia ochrony własności
intelektualnej i patentowej w procesie powstawania
nowych leków.

CHM_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ obliczać wielkości charakteryzujące układy
biologiczne w oparciu o równania biochemiczne,
kinetyczne i farmakodynamiczne.

CHM_K1_U04

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04

egzamin pisemny

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U13

prezentacja

U4

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych na temat zadanej grupy leków,
mechanizmowi ich działania, z wykorzystaniem
literatury naukowej i innych źródeł

CHM_K1_U12

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

33

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs przedstawia leki i związki biologicznie aktywne od strony ich budowy
chemicznej oraz wynikającej z niej przestrzeni konformacyjnej, własności
ﬁzykochemicznych i potencjału do oddziaływania z otoczeniem. Charakteryzuje
podstawowe cele biologiczne (m.in. neuroprzekaźnikowe, hormonalne,
immunomodulujące, enzymy, kwasy nukleinowe, kanały jonowe, bakterie, wirusy)
w powiązaniu z ich rolą w organizmie i stanach chorobowych. Szczególna uwaga
W1, W2, W3, W4, W5,
jest poświęcona bezpośredniemu oddziaływaniu leku z celem biologicznym, jak i
U1, U2, U3, U4, K1
losowi ksenobiotyku w organizmie. Na tej podstawie omawiane są strategie w
projektowaniu odpowiednich związków aktywnych do danego celu
terapeutycznego ze specjalnym naciskiem na komputerowe metody wspomagania
tego procesu obejmujące m.in.: symulację oddziaływania ligand-białko, wirtualne
badania przesiewowe, przewidywanie własności ADMET

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje,
metody e-learningowe, karta pracy
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie minimum 60% maksymalnego wyniku testu

konwersatorium

uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwium z realizowanego
zaliczenie na ocenę, prezentacja materiału oraz wykonanie prezentacji na zadany temat,
karty pracy, rozwiązanie zadanych zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład - obecność zalecana lecz nie jest obowiązkowa
Konwersatorium - obecność obowiązkowa
Student powinien być przygotowany na zajęcia konwersatoryjne zgodnie z wytycznymi przekazanymi wcześniej przez
prowadzących.

Sylabusy
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Podstawy chemii medycznej - laboratorium dla Modułu A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1100.5ca756a499798.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien zdobyć praktyczne umiejętności związane z metodami komputerowo wspomaganego
projektowania leków (wykorzystanie dostępnych baz danych, dokowanie molekularne, analiza oddziaływania
ligand białko, przewidywanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych metodami in silico). W kolejnym
etapie student przeprowadzi syntezę organiczną zaproponowanych ligandów wybranego targetu oraz zapozna się
i samodzielnie przeprowadzi badania aktywności (inhibicja enzymu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych;

CHM_K1_W03

projekt, raport,
prezentacja

W2

wykorzystanie podstawowych metod
kwantowochemicznych, półempirycznych i mechaniki
molekularnej do opisu właściwości, struktury
i oddziaływań związków z makromolekułami;

CHM_K1_W04

projekt, raport,
prezentacja

W3

poznanie metod syntezy związków organicznych oraz
określenie ich właściwości;

CHM_K1_W04

projekt, raport,
prezentacja

W4

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych w tym również związków
biologicznie czynnych i biocząsteczek;

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W5

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych;

CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich aktywnością biologiczną; potraﬁ
opisywać strukturę związku za pomocą różnych
deskryptorów; potraﬁ skutecznie przeszukiwać różne
bazy danych (ChEMBL, PDB, CSD, itp.); potraﬁ
prawidłowo przygotować i przeprowadzić eksperyment
dokowania oraz przeanalizować otrzymane wyniki;

CHM_K1_U04

projekt, raport

U2

posiada podstawową umiejętność syntezowania,
oczyszczania oraz analizy związków chemicznych
z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych;

CHM_K1_U06

projekt, raport

U3

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej;
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka;

CHM_K1_U07

projekt, raport

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji;

CHM_K1_U08

projekt, raport

U5

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych;

CHM_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role;

CHM_K1_K05

projekt

K2

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania;

CHM_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza badań i sprawozdań

20

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Projektowanie in silico: wprowadzenie do analizy budowy i optymalizacji związków
małocząsteczkowych oraz analiza ich konformacji i przewidywanych właściwości.
Wykorzystanie baz danych do poszukiwania związków biologicznie aktywnych dla
wybranego targetu. Dokowanie molekularne pozwalające na wybór do syntezy
związków – ligandów o bardziej skomplikowanej strukturze.

1.

Synteza: zaawansowana i wieloetapowa synteza zaprojektowanych/wybranych
związków, dobór i optymalizacja metod oczyszczania, potwierdzenie struktury

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Aktywność: ocena aktywności biologicznej syntezowanych związków obejmująca
izolację enzymu z materiału biologicznego, wyznaczanie stałej Michaelisa oraz
maksymalnej szybkości reakcji dla wybranego substratu oraz wyznaczanie stałej
inhibicji (IC50).

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

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena jest wypadkową: • pracy w laboratorium; •
kolokwiów; • przygotowania do zajęć; • opracowania
wyników w formie sprawozdań • prezentacji
podsumowującej wszystkie wyniki uzyskana podczas
kursu.

146 / 253

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii organicznej, ﬁzycznej, biochemii, chemii kwantowej i modelowania molekularnego, chemii leków,
farmakologii, spektroskopii i analizy strukturalnej biocząsteczek.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Metody biologii molekularnej w medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.5ca756a53a95b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami biologii molekularnej wykorzystywanymi do produkcji
biofarmaceutyków, w diagnostyce medycznej oraz w badaniach biochemicznych.

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 dysponuje wiedzą pozwalającą wyjaśnić
mechanizmy leżące u podstaw zjawiska elektroforezy
białek i kwasów nukleinowych, techniki łańcuchowej
reakcji polimerazy (PCR) oraz innych technik
omawianych w ramach kursu.

CHM_K1_W06,
CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne

W2

zna budowę komórki bakteryjnej, potraﬁ przedstawić
zastosowania różnorodnych szczepów bakteryjnych
w biologii molekularnej

CHM_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

dysponuje wiedzą na temat wykorzystania technik
biologii molekularnej w chemii biomedycznej,
diagnostyce medycznej oraz w terapii

CHM_K1_W06,
CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne

W4

student zna i stosuje zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej; potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby
zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego,
stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie
dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K1_W08

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ samodzielnie interpretować wyniki
elektroforezy, oszacować masę DNA na podstawie
porównania z wzorcem, potraﬁ ocenić czystość
badanego preparatu na podstawie wyników
elektroforezy.

CHM_K1_U05

raport

U2

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
technikami badawczymi stosowanymi chemii
medycznej: potraﬁ samodzielnie wykonać podstawowe
czynności laboratoryjne niezbędne w biologii
molekularnej, np. przygotować komórki kompetentne,
wyizolować materiał genetyczny, wykonać
elektroforezę DNA, zastosować enzymy restrykcyjne
do trawienia kwasów nukleinowych. Potraﬁ
samodzielnie oczyścić plazmidowe i genomowe DNA
posługując się wybranym zestawem do izolacji
kwasów nukleinowych.

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U04,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych
i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych
ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

CHM_K1_K01

zaliczenie pisemne,
raport

K2

odpowiedniego określania priorytetów służących
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K05,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne,
raport

K3

zrozumienia społecznych aspektów praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
i związanej z tym odpowiedzialności.Student dba
o jakość i staranność wykonywania zadań.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne,
raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

laboratoria

15

Sylabusy
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przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium: Omówienie podstawowych technik i narzędzi stosowanych w biologii
molekularnej. Szczepy bakteryjne wykorzystywane w biologii molekularnej.
Metody izolacji materiału genetycznego z próbek biologicznych i sposoby
przygotowania próbek do analizy. Podstawy teoretyczne metody łańcuchowej
reakcji polimerazy (PCR) i jej zastosowania w różnych dziedzinach biologii
molekularnej, genetyki i medycyny. Podstawy teoretyczne elektroforezy kwasów
nukleinowych w żelach agarozowych oraz metody wizualizacji wyników
elektroforez. Inne techniki wykorzystywane w biologii molekularnej, np. FISH,
mikromacierze RNA i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej.

W1, W2, W3, W4, K1

2.

Ćwiczenia laboratoryjne: praktyczne wykorzystanie wybranych zagadnień
omawianych na seminarium. Komórki kompetentne E. coli, transformacja. Izolacja
plazmidowego i genomowego DNA, elektroforeza kwasów nukleinowych, trawienie
kwasów nukleinowych przy pomocy enzymów restrykcyjnych.

U1, U2, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

zaliczenie pisemne

zaliczenie na podstawie obecności,aktywnego uczestnictwa oraz
pisemnego kolokwium zaliczeniowego

laboratoria

raport

zaliczenie na podstawie pozytywnych ocen z wykonania ćwiczeń oraz
pozytywnych ocen ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zastosowanie metod spektroskopowych do wyznaczania struktury
połączeń organicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1100.5ca756a4a24e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki chemiczne

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat metod spektroskopowych przydatnych do określania struktury związków
organicznych oraz sposbu interpretowania widma UV/ViS, IR, MS i NMR.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student zna i rozumie podstawy ﬁzyczne i opisać
rodzaje metod spektroskopowych przydatnych
do określania struktury związków organicznych. 2.
Student interpretować widma UV/ViS, IR, MS
i jednowymiarowe NMR.

CHM_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U02,
CHM_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ wyjaśnić podstawy ﬁzyczne i opisać
rodzaje metod spektroskopowych przydatnych
do określania struktury związków organicznych. 2.
Student potraﬁ interpretować widma UV/ViS, IR, MS
i jednowymiarowe NMR.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poznawania rozwoju technik NMR oraz
konieczności samokształcenia w tej dziedzinie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

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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Spektroskopia UV/ViS: widma polienów, enonów, związków aromatycznych,
interpretacja widm UV/ViS. Metody chiralooptyczne: dyspersja skręcalności
optycznej i dichroizm kołowy, jako narzędzia do badań konformacyjnych i
stereochemicznych połączeń organicznych. Skręcalność właściwa. Spektroskopia
IR: identyﬁkacja i interpretacja fragmentów strukturalnych oraz grup funkcyjnych
molekuł na podstawie widm IR, wpływ efektu indukcyjnego i mezomerycznego na
położenie pasma drgania rozciągającego grupy karbonylowej, wpływ wiązania
wodorowego na widmo IR. Spektroskopia NMR: czynniki wpływajace na
przesunięcia chemiczne - efekt: indukcyjny, mezomeryczny, anizotropowy, van
der Waalsa, rząd widm oraz konwencja oznaczeń Pople’a, efekt dachowy, stałe
sprzężenia i ich zastosowanie w określeniu struktury, jądra homo-, enancjo- i
diastereotopowe, jądrowy efekt Overhausera, eksperyment DEPT, NMR jąder
innych niż 1H i 13C, dynamiczny NMR, analiza i interpretacja widm NMR.
Spektrometria mas: metody jonizacji, typy pików, intensywność pików
izotopowych w widmie masowym, reguła azotu, przegrupowanie McLaﬀerty’ego,
interpretacja widm MS.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu od 60%
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Modelowanie molekularne - metody klasyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.5ca756a5441f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z metodą klasycznej dynamiki molekularnej (mechanika/dynamika
molekularna) i elementami termodynamiki statystycznej.

C2

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykorzystanie symulacji metodami klasycznej dynamiki molekularnej do opisu
układów molekularnych, w tym układów o znaczeniu biomedycznym.

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 dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą
na posługiwanie się metodami matematycznymi
w chemii i naukach biomedycznych.

CHM_K1_W01

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

W2

student dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki
umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów
ﬁzycznych istotnych dla układów biologicznych.

CHM_K1_W02

zaliczenie ustne

W3

student dysponuje wiedzą z zakresu metod
informatycznych i statystycznych umożliwiającą
podstawową analizę uzyskiwanych danych
eksperymentalnych.

CHM_K1_W03

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

W4

student zna i posługuje się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, zna charakterystykę
stanów materii i ich właściwości, zna typy reakcji
chemicznych i ich mechanizmy w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym.

CHM_K1_W04

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

W5

student rozumie związki między strukturą
a aktywnością połączeń chemicznych, w tym związków CHM_K1_W04
biologicznie czynnych i biocząsteczek.

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

W6

student dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych
zagadnień chemii medycznej i roli
interdyscyplinarnego charakteru projektowania
nowych leków i innych związków biologicznie
aktywnych.

CHM_K1_W06

zaliczenie ustne

W7

student posiada wiedzę na temat ochrony własności
przemysłowej, intelektualnej, a także w zakresie
informacji patentowej.

CHM_K1_W10

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_U01

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_U02

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_U04

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_U08

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_U11

zaliczenie ustne,
Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się metodami matematycznymi w chemii
i naukach przyrodniczych.

U2

student posiada umiejętność wyznaczania wielkości
ﬁzykochemicznych, przeprowadzania analizy
statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności
wyników eksperymentu.

U3

student Posiada umiejętność powiązania struktury
związków chemicznych z ich reaktywnością
i aktywnością biologiczną.

U4

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

U5

Sylabusy

uczyć się samodzielnie.
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U6

student posiada umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych.

CHM_K1_U12

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_K01

zaliczenie ustne

CHM_K1_K02

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_K03

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

CHM_K1_K06

Obserwacja
bezpośrednia (wykonanie
ćwiczeń). Ocenianie
ciągłe (sprawozdania).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów.

K2

odpowiednio określić priorytety służące planowaniu
i realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

K3

student realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować
w stanach zagrożenia.

K4

zadbać o jakość i staranność wykonywanych badań.

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

laboratoria

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład - oddziaływania między- i wewnątrzcząsteczkowe; klasyczna funkcja
potencjału (pole siłowe): oddziaływania kowalencyjne i niekowalencyjne;
parametry pola siłowego; typy pól siłowych; mechanika molekularna:
minimalizacja energii; dynamika molekularna: równania ruchu, termostat,
barostat; sposoby całkowania równań ruchu; podstawowe zespoły statystyczne;
wyznaczanie wielkości termodynamicznych i mechanicznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7

2.

Laboratorium komputerowe - analiza konformacyjna; symulacje z wykorzystaniem
podstawowych zespołów statystycznych; kontrola parametrów makroskopowych
symulacji (termostat i barostat); symulacje z uwzględnieniem rozpuszczalnika;
periodyczne warunki brzegowe, wizualizacja wyników symulacji; wyznaczanie
wybranych wielkości średnich.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne

Rozmowy prowadzone w trakcie realizacji
ćwiczeń laboratoryjnych.

laboratoria

Obserwacja bezpośrednia (wykonanie ćwiczeń).
Ocenianie ciągłe (sprawozdania).

Wykonanie wszystkich ćwiczeń
laboratoryjnych i oddanie sprawozdań.

Sylabusy
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Podstawy farmakologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1100.5ca756a3ad470.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0512Biochemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Objaśnienie działania leków na organizm człowieka na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym
i narządowym. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami farmakologii, podstawami ilościowego opisu losów
i sposobów działania leku na organizm.

C2

Zaznajomienie studentów z mechanizmami działania i możliwościami wykorzystania w farmakoterapii
najważniejszych grup środków leczniczych

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami farmakoterapii, w tym problemami związanymi z działaniami
niepożądanymi leków oraz interakcjami lek-lek.

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

Dysponuje wiedzą dotyczącą działania poszczególnych
układów przekaźnictwa, wywoływanych efektów,
regulacji ﬁzjologicznej przekaźnictwa i możliwości
korekty za pomocą substancji farmakologicznie
aktywnych w kontekście interakcji ligand-receptor

CHM_K1_W06

Sprawdzian pisemny
testowy

W2

Zna podstawowe pojęcia z zakresu farmakodynamiki
i farmakokinetyki leku, rozumie wpływ zmian
parametrów PK i PD na efekt działania leków

CHM_K1_W06

Sprawdzian pisemny
testowy

W3

Zna możliwości farmakoterapii wybranych chorób
w kontekście istniejących leków oraz substancji
potencjalnie użytecznych/ w fazie badań klinicznych

CHM_K1_W06

Sprawdzian pisemny
testowy

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ powiązać mechanizm działania leku
z oczekiwanym efektem, działaniami niepożądanymi
oraz podstawowym zastosowaniem.

CHM_K1_U03

Sprawdzian pisemny
testowy

U2

posiada umiejętność przewidywania efektów działania
substancji strukturalnie pokrewnych do danej grupy
leków lub oddziałujących na ten sam punkt uchwytu
(receptor)

CHM_K1_U04

Sprawdzian pisemny
testowy

CHM_K1_K03

Sprawdzian pisemny
testowy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ zrozumieć i w sposób krytyczny ocenić
informacje zawarte w charakterystyce leku lub innej
substancji biologicznie aktywnej, związane
z bezpieczeństwem stosowania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wstęp do farmakologii – farmakologia jako nauka, badania kliniczne, rodzaje
leków. Najważniejsze pojęcia związane z farmakodynamiką i farmakokinetyką
leku.
W2, U1, K1

1.

2.

3.

Farmakologia układu autonomicznego – podstawy przekaźnictwa sympatycznego i
parasympatycznego, efekty związane z zaburzeniami przekaźnictwa i możliwości
ich farmakologicznej korekty (leki wpływające na receptory muskarynowe i
nikotynowe, na płytkę nerwowo-mięśniową, na receptory adrenergiczne).

Farmakologia autakoidów - wprowadzenie w farmakobiologię zapalenia,
farmakologia autakoidów drobnocząsteczkowych, lipidowych i peptydowych.
Zastosowanie leków związanych z poszczególnymi grupami autakoidów
(histamina, serotonina, angiotensyny, eikozanoidy). Immunofarmakologia
(immunosupresja i immunomodulacja).

W1, W3, U1, U2

W1, W3, U1, U2

4.

Farmakologia leków przeciwnowotworowych - farmakobiologia nowotworów i
mechanizmy działania poszczególnych grup leków przeciwnowotworowych.
Możliwości farmakoterapii, najważniejsze działania niepożądane związane z
chemioterapią.

W1, W3, U1, U2

5.

Farmakologia leków stosowanych w zwalczaniu infekcji - farmakobiologia infekcji,
zasady działania leków. Omówienie mechanizmów działania i zastosowanie
najważniejszych grup antybiotyków i chemioterapeutyków. Leki przeciwwirusowe,
przeciwrobacze i przeciwgrzybicze – najważniejsze zastosowania.

W2, W3, U1, U2

6.

Leki wpływające na układ endokrynny - farmakologia hormonów kory nadnerczy,
możliwości wykorzystania w farmakoterapii naturalnych hormonów i ich
syntetycznych analogów oraz związane z tym istotne działania niepożądane.
Zarys leków stosowanych w chorobach cywilizacyjnych – osteoporozie, otyłości i
cukrzycy.

W1, W3, U1, U2, K1

7.

Przegląd leków stosowanych w wybranych chorobach układu krążenia
(nadciśnienie, niewydolność serca), układu oddechowego (astma, POChP,
mukowiscydoza), układu pokarmowego (choroba wrzodowa, biegunka) i układu
moczowego (leki moczopędne).

W1, W3, U1, U2

8.

Farmakologia leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy - wprowadzenie
w farmakobiologię mózgu, zaburzenia przekaźnictwa w CSN, punkty uchwytu dla
leków. Możliwości farmakoterapii zaburzeń snu, zaburzeń afektu (depresja,
mania), schizofrenii, padaczki oraz chorób neurodegeneracyjnych (ch. Parkinsona,
ch. Alzheimera).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Farmakologia bólu – szlaki nocyceptywne, drabina analgetyczna, możliwości
farmakoterapii. Niesteroidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe,
środki znieczulenia miejscowego – mechanizm działania i zastosowania.
Farmakoterapia migreny.

W1, W3, U1

10.

Elementy farmakologii klinicznej – czynniki wpływające na niepowodzenie
farmakoterapii. Interakcje lekowe w kontekście działań niepożądanych oraz
możliwości wykorzystania w farmakoterapii. Medycyna spersonalizowana.

W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

160 / 253

Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
Sprawdzian pisemny testowy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów
możliwych do uzyskania w teście końcowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw biochemicznych i ﬁzjologicznych organizmu człowieka.
Obecność na zajęciach dobrowolna.

Sylabusy
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Laboratorium specjalizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1100.5ca756a4abe16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 105

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent poprawnie opisuje i przedstawia
mechanizmy reakcji wybranych metod syntezy
różnych leków oraz potraﬁ przedstawić zakres
zastosowań tych reakcji.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent potraﬁ sformułować idee tzw. zielonej
chemii jak i jej praktyczne zastosowania.

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

absolwent potraﬁ wyjaśnić stereochemiczne aspekty
reakcji optycznie czynnych związków organicznych.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W4

absolwent potraﬁ rozpoznać i ogólnie
scharakteryzować występujące w przyrodzie cukry,
glikozydy, alkaloidy i terpenoidy.

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

absolwent potraﬁ wskazać właściwe metody
ﬁzykochemiczne potrzebne do potwierdzenia struktur
syntetyzowanych lub izolowanych z produktów
naturalnych związków organicznych.

CHM_K1_W02,
CHM_K1_W03,
CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W6

absolwent poprawnie ocenia zagrożenia związane
z pracą z substancjami kriogenicznymi, substancjami
wysoce reaktywnymi oraz aparaturą próżniową.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

absolwent potraﬁ dokonać obróbki widm
magnetycznego rezonansu jądrowego oraz widm
w zakresie podczerwieni przy pomocy odpowiednich
programów.

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

absolwent poprawnie przeprowadza proste syntezy
z udziałem reagentów wrażliwych na wilgoć.

CHM_K1_U06,
CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

absolwent wykonuje syntezę leku w skali mikro.

CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06,
CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

absolwent potraﬁ rozdzielić mieszaninę związków
za pomocą chromatograﬁi kolumnowej.

CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

absolwent wykonuje pod nadzorem destylacje
próżniowe ciekłych związków organicznych.

CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U6

absolwent potraﬁ rozdzielić mieszaninę enancjomerów
z zastosowaniem chiralnej chromatograﬁi HPLC

CHM_K1_U02,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U7

absolwent potraﬁ dokonać analizy ryzyka
planowanego eksperymentu z udziałem
niebezpiecznych substancji chemicznych.

CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U8

absolwent potraﬁ wyszukiwać informacje
o własnościach i syntezie związków organicznych
w elektronicznych bazach danych oraz w publikacjach
naukowych.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U9

absolwent prezentuje wyniki wybranego
eksperymentu w formie krótkiego referatu.

CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K05,
CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ pracować w grupie, wykonując
złożony, kilkuetapowy eksperyment

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy
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na zrealizowane rodzaje zajęć
105

163 / 253

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie raportu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Izolowanie i oczyszczanie karnozolu diterpenu z szałwi lekarskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

2.

Izolowanie i oczyszczanie chamazulenu z kwiatów rumianku

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

3.

Izolowanie i analiza spektroskopowa piperyny, głównego alkaloidu czarnego
pieprzu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

4.

Synteza 4(3H)-chinazolinonu - układu heterocyklicznego występującego w wielu
farmaceutykach

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

5.

Synteza pochodnej sulfatiazolu (proleku z grupy sulfonamidów) w reakcji Nacetylowania z zastosowaniem bezwodnika bursztynowego

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

6.

Synteza metodą Hantzscha nifedypiny leku blokującego kanały wapniowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

7.

Synteza leku przeciwnowotworowego 2,4,6-tris(dimetyloamino)-1,3,5-triazyny w
reakcji substytucji nukleoﬁlowej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

8.

Synteza leku znieczulającego lidokainy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

9.

Wieloetapowa synteza leku przeciwdrgawkowego fenytoiny

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

10.

Synteza wieloetapowa: od p-aminofenolu poprzez leki paracetamol i fenacetynę
do słodzika dulcyny

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1
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11.

Acetylowanie cholesterolu i oczyszczanie produktu poprzez chromatograﬁę
kolumnową

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

12.

Stereoselektywna epoksydacja cholesterolu z zastosowaniem kwasu MCPBA

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

13.

Synteza porﬁryn i ich rozdzielenie metodą chromatograﬁi kolumnowej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

14.

Synteza kwasu lewulinowego z sacharozy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

15.

Asymetryczna reakcja aldolowa 4-nitrobenzaldehydu i acetonu katalizowana
chiralnym organicznym katalizatorem L-proliną

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

16.

Diastereoselektywna synteza pochodny uracylu – pirano[2,3-d]pirymidyny z
podstawnikiem cukrowym w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

17.

Rozdzielanie mieszaniny racemicznej leku ibuprofenu z zastosowaniem chiralnej
chromatograﬁi HPLC oraz metodą przeprowadzenia enancjomerów w
diastereoizomery

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

18.

1,3-Dipolarna cykloaddycja azydku i alkinu – synteza 1,2,3-triazolu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

19.

Synteza eozyny, barwnika stosowanego w procesie barwienia w badaniach
histologicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1.Zaliczenie na ocenę wszystkich eksperymentów przewidzianych w
zaliczenie na ocenę zestawie dla danego studenta. 2. Przedstawienie prezentacji wybranego
ćwiczenia przed całą grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Chemia organiczna I , Chemia organiczna II, Chemia organiczna - laboratorium

Sylabusy
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Podstawy chemii medycznej - laboratorium dla Modułu B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.1556622761.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien zdobyć praktyczne umiejętności związane z metodami komputerowo wspomaganego
projektowania leków (wykorzystanie dostępnych baz danych, dokowanie molekularne, analiza oddziaływania
ligand białko, przewidywanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych metodami in silico). W kolejnym
etapie student przeprowadzi syntezę organiczną zaproponowanych ligandów wybranego targetu oraz zapozna się
i samodzielnie przeprowadzi badania aktywności (inhibicja enzymu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych;

CHM_K1_W03

projekt, raport,
prezentacja

W2

wykorzystanie podstawowych metod
kwantowochemicznych, półempirycznych i mechaniki
molekularnej do opisu właściwości, struktury
i oddziaływań związków z makromolekułami;

CHM_K1_W04

projekt, raport,
prezentacja

W3

poznanie metod syntezy związków organicznych oraz
określenie ich właściwości;

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W4

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością
połączeń chemicznych w tym również związków
biologicznie czynnych i biocząsteczek;

CHM_K1_W04

projekt, raport,
prezentacja

W5

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych;

CHM_K1_W06

projekt, raport,
prezentacja

U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich aktywnością biologiczną; potraﬁ
opisywać strukturę związku za pomocą różnych
deskryptorów; potraﬁ skutecznie przeszukiwać różne
bazy danych (ChEMBL, PDB, CSD, itp.); potraﬁ
prawidłowo przygotować i przeprowadzić eksperyment
dokowania oraz przeanalizować otrzymane wyniki;

CHM_K1_U04

projekt, raport

U2

posiada podstawową umiejętność syntezowania,
oczyszczania oraz analizy związków chemicznych
z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych;

CHM_K1_U06

projekt, raport

U3

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej;
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady
BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy
ryzyka;

CHM_K1_U07

projekt, raport

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji;

CHM_K1_U08

projekt, raport

U5

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych leków i innych
związków biologicznie aktywnych;

CHM_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role;

CHM_K1_K05

projekt

K2

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania;

CHM_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza badań i sprawozdań

20

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Projektowanie in silico: budowa i optymalizacja związków małocząsteczkowych,
analiza konformacyjna, przewidywanie właściwości, kodowanie struktury i
właściwości związku (deskryptory 1D, 2D, 3D), podobieństwo strukturalne,
wykorzystanie baz danych do poszukiwania związków biologicznie aktywnych dla
danego targetu; przeszukiwanie strukturalnych baz danych makromolekuł;
dokowanie molekularne – przygotowanie modelu, funkcje oceniające, wirtualne
badania przesiewowe – wybór związków do syntezy.

1.

Synteza: synteza zaprojektowanych/wybranych związków, ich oczyszczanie oraz
potwierdzenie struktury

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Aktywność: ocena aktywności biologicznej syntezowanych związków obejmująca
izolację enzymu z różnych materiałów biologicznych, wyznaczanie stałej
Michaelisa oraz maksymalnej szybkości reakcji dla wybranego substratu,
optymalizacja aktywności enzymu w zależności od pH, wyznaczanie stałej inhibicji
(IC50) i mechanizmu inhibicji dla zsyntetyzowanych związków oraz dla znanych
inhibitorów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena jest wypadkową: • pracy w laboratorium; •
kolokwiów; • przygotowania do zajęć; • opracowania
wyników w formie sprawozdań • prezentacji
podsumowującej wszystkie wyniki uzyskana podczas
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii organicznej, ﬁzycznej, biochemii, chemii kwantowej i modelowania molekularnego, chemii leków,
farmakologii, spektroskopii i analizy strukturalnej biocząsteczek.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Laboratorium specjalizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.5ca756a4abe16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z wybranymi metodami ﬁzykochemicznymi znajdującymi
zastosowanie w szeroko pojętej chemii medycznej. Student powinien umieć scharakteryzować podstawowe
techniki eksperymentalne i teoretyczne dotyczące charakterystyki ﬁzykochemicznej zarówno małych cząsteczek
(leków) jak i makromolekuł. Ponadto, nabyć umiejętność pracy zespołowej, przygotowania planu eksperymentu,
dyskusji procedur realizacji eksperymentu oraz przygotowania odpowiedniej formy prezentacji wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na posługiwanie się terminologią
i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów
materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów
reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie
termodynamicznym i kinetycznym

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na wykorzystanie różnych metod
syntezy chemicznej oraz określenie właściwości
otrzymanych substancji

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na zrozumienie związku między
strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym
również związków biologicznie czynnych
i biocząsteczek

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
potraﬁ przedstawić zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ posługiwać się metodami matematycznymi
w chemii i naukach przyrodniczych.

CHM_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykonać pomiar, wyznaczać wielkości
ﬁzykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną
oraz krytycznie ocenić wiarygodność wyników
oznaczeń.

CHM_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się podstawowymi technikami
badawczymi stosowanymi chemii medycznej

CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ syntezować, oczyszczać oraz analizować
związki chemiczne z zastosowaniem metod
klasycznych i instrumentalnych w podstawowym
zakresie

CHM_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U6

potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz danych
oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelności tych
informacji

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U7

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającej opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie
na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U8

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

potraﬁ wyjaśnić konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i potraﬁ zdecydować,
kiedy zwrócić się do ekspertów

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ realizować zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, umie
postępować w stanach zagrożenia

CHM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

potraﬁ przedstawić społeczne aspekty praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
i związaną z tym odpowiedzialność; okazuje szacunek
wobec różnych grup społecznych i troskę o ich dobro

CHM_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

dba o jakość i staranność wykonywania zadań.

CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

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.

Przedstawienie terminologii i nomenklatury chemicznej, charakterystyki stanów
materii i ich właściwości, scharakteryzowanie typów reakcji chemicznych, ich
mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8

2.

Student powinien umieć scharakteryzować podstawowe techniki eksperymentalne
i teoretyczne dotyczące charakterystyki ﬁzykochemicznej zarówno małych
cząsteczek (leków) jak i makromolekuł

W2, W3, U2, U3, U5, U6,
U7, U8

3.

Nabycie umiejętność pracy zespołowej, przygotowania planu eksperymentu,
dyskusji procedur realizacji eksperymentu oraz przygotowania odpowiedniej
formy prezentacji wyników

W1, W2, W3, W4, W5,
K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena z laboratorium jest średnią z ocen z wszystkich ćwiczeń
laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Układy polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1100.5ca7569b39a9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna główne typy układów polimerowych oraz
hybrydowych (organiczno-nieorganicznych) mających
zastosowanie w naukach biomedycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem nanomedycyny.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

W2

podstawowe metody otrzymywania materiałów
polimerowych i hybrydowych

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

Sylabusy
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W3

student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie
zastosowania metod analizy ﬁzykochemicznej
materiałów polimerowych i hybrydowych. 2. Zna
zastosowania materiałów polimerowych i hybrydowych
CHM_K1_W06
do celów diagnostycznych i terapeutycznych,
w szczególności w zakresie zaawansowanych technik
biomedycznych typu: kontrolowane uwalnianie leków,
konstrukcja biosensorów, zabiegi medycyny
regeneracyjnej itp.

egzamin pisemny

W4

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną
z materiałami polimerowymi oraz hybrydowymi
przeznaczonymi do zastosowań biomedycznych

CHM_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukać odpowiednie informacje ﬁzykochemiczne
oraz biomedyczne z różnych źródeł dotyczące
materiałów polimerowych i hybrydowych

CHM_K1_U08

egzamin pisemny

U2

dokonać doboru oraz zaprojektować odpowiednie
materiały polimerowe i hybrydowe do danych
zastosowań biomedycznych. W szczególności:
zaproponować skład chemiczny oraz struktury
materiałów na poziomie nano i mikrometrycznym,
metody modyﬁkacji polimerów oraz
nano/mikrofabrykacji powierzchni.

CHM_K1_U02

egzamin pisemny

U3

odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych (nauki biologiczne, medyczne, inżynieria
materiałowa).

CHM_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w interdyscyplinarnym zespole i jest świadomy
odpowiedzialności za wspólnie realizowane badania.

CHM_K1_K03

egzamin pisemny

K2

student jest gotów formułować opinie na temat
zastosowań biomedycznych materiałów polimerowych
i hybrydowych oraz przedstawiać rzeczowe argumenty
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zastaną przedstawione nowoczesne układy polimerowe i hybrydowe stosowane w
biomedycynie w celach diagnostycznych (np. kontrasty do obrazowania
rezonansem magnetycznym), jak i terapeutycznych (np. nośniki leków) oraz w
medycynie regeneracyjnej. W szczególności m.in.: biokompatybilne polimery
naturalne (polisacharydy, polipeptydy) i syntetyczne. Polimery „inteligentne”,
hydrożele, dendrymery, nanokompozyty mające zastosowanie jako nośniki do
kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków. Filmy polimerowe stosowane
jako antyadhezyjne i ochronne pokrycia terapeutycznych substancji,
wszczepialnych mikrourządzeń, czy też transplantowanych tkanek. Szczotki
polimerowe i układy hybrydowe jako platformy do konstruowania biosensorów.
Materiały używane w inżynierii tkankowej do konstruowania rusztowań
komórkowych.

1.

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

Wykłady zostaną pogrupowane według wybranych, zaawansowanych zastosowań
biomedycznych, a przekazywane treści będą uzupełniane o stosowane metody
syntezy i konstrukcji tych układów.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Miniprojekt badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1100.5ca756a54f0bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pod kierunkiem opiekuna wykonuje określony zestaw eksperymentów laboratoryjnych, symulacji
komputerowych lub prac obliczeniowych w ramach zaproponowanego przez opiekuna projektu 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 dysponuje wiedzą z zakresu metod
informatycznych i statystycznych umożliwiającą
podstawową analizę uzyskiwanych danych
eksperymentalnych.

CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W2

student zna mechanizmy zjawisk i procesów badanych
w ramach miniprojektu oraz ich kontekst
biomedyczny.

CHM_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W3

student zna zasady bezpieczeństwa, które należy
zastosować podczas badań związanych
z miniprojektem.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

W4

student zna zasady ochrony własności intelektualnej
w tym prawa autorskiego stosowane podczas pracy
laboratoryjnej i sporządzania raportu.

CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić prace laboratoryjne, obliczeniowe lub
symulacje komputerowe, przeprowadzić analizę
otrzymanych wyników i wyciągnąć właściwe wnioski.

CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

U2

stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potraﬁ
tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

U3

potraﬁ przygotować typowe prace pisemne w języku
polskim lub języku angielskim dotyczące zagadnień
poruszanych w miniprojekcie z wykorzystaniem
różnych źródeł informacji.

CHM_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

K1

potraﬁ wyjaśnić konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i potraﬁ zdecydować,
kiedy zwrócić się do ekspertów.

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

K2

potraﬁ realizować zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, umie
postępować w stanach zagrożenia.

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Student pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadza serię eksperymentów
laboratoryjnych, prac obliczeniowych lub symulacji komputerowych z zakresu
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
tematyki związanej z chemią medyczną oraz sporządza raport przedstawiający
U3, K1, K2
tematykę przeprowadzonych badań, analizę otrzymanych wyników, wnioski
wyciągnięte na ich podstawie oraz spis cytowanej literatury.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport, wyniki
badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przeprowadzenie zaplanowanych wspólnie z opiekunem
badań laboratoryjnych, obliczeniowych lub symulacji
komputerowych. Forma zaliczenia: raport z
przeprowadzonych badań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgoda opiekuna na przyjęcie studenta na miniprojekt badawczy, student samodzielnie wybiera opiekuna spośród
samodzielnych pracowników Wydziału Chemii UJ/pracowników Wydziału Chemii w stopniu doktora lub wyższym.

Sylabusy
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Synteza wybranych grup leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1200.5ca756a4dd701.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki chemiczne

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Forma studiów
studia stacjonarne
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, konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje wiedzą z zakresu chemii organicznej
i wskazuje na jej ścisły związek z informacjami
z obszaru selektywnej syntezy związków
bioaktywnych.

CHM_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną,
prawidłowo charakteryzuje typy reakcji chemicznych
i ich mechanizmy w aspekcie syntezy związków.

CHM_K1_W04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Sylabusy
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W3

potraﬁ wymienić, sklasyﬁkować i przeanalizować
omawiane metody syntezy. Potraﬁ wykorzystać
posiadane informacje przy planowaniu syntezy
związków.

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

potraﬁ określić zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy
w laboratorium podczas przeprowadzenia wybranych
syntez związków bioaktywnych.

CHM_K1_W08,
CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10,
CHM_K1_W11

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

posiada podstawową umiejętność planowania
selektywnej syntezy organicznej, z wykorzystaniem
podstawowych informacji z zakresu analizy
retrosyntetycznej.

CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

potraﬁ korzystać z literatury z obszaru chemii
organicznej, w tym z baz danych i czasopism
naukowych w sposób wystarczający do planowania
syntezy związków organicznych.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U15

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ uzasadnić potrzebę dokształcania się w oparciu
o najnowszą literaturę z obszaru chemii organicznej
oraz syntezy asymetrycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1/ Planowanie strategii syntezy związków bioaktywnych na przykładzie wybranych
leków.
2/ Elementy analizy retrosyntetycznej wybranych połączeń.
1.
3/ Omówienie aspektów ekonomiczności syntezy, wyboru substratów,
selektywności etapów syntezy.

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

4/ Koncepcje i realizacja stereokontrolowanej syntezy wybranych leków.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny Poprawna odpowiedź na 55% pytań

konwersatorium

prezentacja

Wykład konwersatoryjny dotyczący syntezy i badań nowych grup
leków na podstawie wybranej publikacji naukowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wstęp do proteomiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1200.5ca756a56e5f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

techniki analityczne wykorzystywane w protemomice
fynkcjonalneji wyjaśnić zasady ich działania;

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

zasady badań jakościowych i ilościowych (Proteomika
ilościowa).

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W08,
CHM_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

cele i zadania proteomiki, jej działy i opisać czym się
zajmują

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

i interpretować wyniki badań proteomicznych

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U03,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U13,
CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń
i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

K2

student jest gotów określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04

zaliczenie pisemne

K3

student jest gotów określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

K4

student jest gotów identyﬁkować i rozstrzygać
i dylematy (problemy) związane z wykonywaniem
zawodu.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

3

przygotowanie do egzaminu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

184 / 253

Proteomika – pojęcia podstawowe i jej działy.
Wykorzystanie metody bottom-up, top-down i shotgan w badaniach
proteomicznych.
Rodzaj i przygotowanie próbek do badań proteomicznych.
Techniki analityczne stosowane w proteomice – elektroforeza dwuwymiarowa (2DE) i kapilarna, spektrometria mas z jonizacją przez elektrorozpylanie (ESI),
desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana laserem (MALDI), chromatograﬁa
cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową.
Wprowadzenie do proteomiki strukturalnej funkcjonalnej i ilościowej

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z materiału wkładowego i samodzielnej pracy studenta w
formie testu z pytaniami otwartymi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii organicznej i biochemii

Sylabusy
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Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1200.5ca756a4c9ab7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje wiedzą w zakresie chemii, właściwości,
zastosowania i występowania związków
heterocyklicznych.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

W2

określić znaczenie związków heterocyklicznych dla
zrozumienia procesów biochemicznych

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ zaproponować powiązania struktury związków
heterocyklicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U06

egzamin pisemny

U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHM_K1_U11

egzamin pisemny

CHM_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ określić poziomu swojej wiedzy i umiejętności.
Wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady nomenklatury Hantzscha-Widmana dla monocyklicznych i
skondenensowanych układów heterocyklicznych

W1

2.

Kryteria aromatyczności związków heterocyklicznych

W1, U1

3.

Kwasowość, zasadowość i nukleoﬁlowość nasyconych i nienasyconych układów
heterocyklicznych

W1, U1

4.

Reaktywność pięcio- i sześcioczłonowych monocyklicznych i skondensowanych
układów aromatycznych zawierających jeden lub dwa heteroatomy w układzie

W1, U1

5.

Przykłady naturalnie występujących układów heterocyklicznych zawierających
atom azotu, tlenu, siarki i fosforu.

W2, U1

6.

Metody syntezy monocyklicznych i skondensowanych układów heterocyklicznych

W1

7.

Przykłady aktywności biologicznej związków heterocyklicznych

W2, U1, K1

8.

Przykłady zastosowania związków heterocyklicznych w przemyśle
farmaceutycznym.

W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Chemia Organiczna

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studentów nabywa umiejętności prezentacji wyników badań naukowych oraz dyskusji problemów naukowych
z użyciem specjalistycznej terminologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie chemii
medycznej.

CHM_K1_W06

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć
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W2

dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą tematyki
pracy licencjackiej. Potraﬁ opisać metody badawcze
stosowane do realizacji pracy licencjackiej.

CHM_K1_W07

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

W3

dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć
naukowych i technicznych w zakresie chemii
medycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
realizowanej pracy licencjackiej.

CHM_K1_W11

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

U1

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań teoretycznych i/lub
eksperymentalnych w ramach realizacji projektu
licencjackiego.

CHM_K1_U05

prezentacja

U2

potraﬁ zaplanować badania z uwzględnieniem
przepisów BHP.

CHM_K1_U07

prezentacja

U3

potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz danych
oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność
pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

prezentacja

U4

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie
na tle innych podobnych badań

CHM_K1_U09

prezentacja

U5

potraﬁ w sposób popularny przedstawić najnowsze
wyniki odkryć dokonanych w ramach tematyki
badawczej realizowanego projektu licencjackiego..

CHM_K1_U10

prezentacja

U6

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U11

prezentacja

U7

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

CHM_K1_U14

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

K1

potraﬁ powiązać uzyskaną wiedzę i konieczność jej
stałej aktualizacji z rozwojem związanym z dalszymi
etapami nauki oraz przyszłej pracy
zawodowej.Rozumie powiązania pomiędzy
znajomością najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem
podstawowych gałęzi przemysłu i koniecznością
stałego uaktualniania swoich kompetencji w tym
zakresie.

CHM_K1_K01

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

K2

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHM_K1_K04

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

K3

potraﬁ zaplanować i realizować powierzone działania
w sposób z uwzględniający optymalne wykorzystanie
czasu i dostępnego sprzętu.

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

prezentacja, dyskusja
podczas zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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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.

Zajęcia mają na celu opanowanie umiejętności analizy, weryﬁkacji i oceny
wyników badań przeprowadzonych przez studentów oraz dodatkowo opanowanie
form prezentacji komputerowych oraz dyskusji naukowych dotyczących
prowadzonych prac naukowo-badawczych. Studenci przygotowują prezentację
komputerową prowadzonych badań, która jest przedstawiana na seminarium. Po
prezentacji odbywa się dyskusja dotycząca wyników badań oraz sposobu ich
przedstawienia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1, K2,
K3

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

Formy zaliczenia
prezentacja, dyskusja podczas zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena prezentacji
wyników realizowanej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza próbek biologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1200.5ca756a578370.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką pracy w laboratorium analitycznym, zajmującym się badaniem próbek
biologicznych dla celów naukowych, klinicznych i sądowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na posługiwanie się metodami
analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej
związków chemicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem próbek pochodzenia biologicznego.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
(GLP).

CHM_K1_U07

zaliczenie pisemne,
raport

U2

potraﬁ uczyć się samodzielnie

CHM_K1_U11

raport

CHM_K1_K01

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych przez całe życie; jest
świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się
do ekspertów

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

15

przygotowanie raportu

3

przygotowanie do ćwiczeń

2

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia stosowane w analizie materiału biologicznego: próbka
reprezentatywna, przechowywanie i konserwacja próbek, analiza jakościowa i
ilościowa.

W1, U1, U2, K1

2.

Kontrola jakości i zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) w badaniach próbek
biologicznych: Ewolucja kontroli jakości badań laboratoryjnych, prowadzenie
kontroli jakości badań w laboratorium, aktualne kryteria wyboru systemów
kontroli analiz, błędy analityczne, Odpowiedzialność za interpretację wyniku.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Znaczenie analizy moczu, płynów z jam ciała i materiałów alternatywnych w
badaniach klinicznych i sądowych technikami instrumentalnymi i wskaźnikowymi.
W1, U1
Metody przygotowania próbek biologicznych: podstawy ﬁzykochemiczne procesów
mineralizacji i ekstrakcji omówione na wybranych przykładach.

4.

Walidacja metod analitycznych.

W1, U2, K1

5.

Metody analityczne i diagnostyczne oparte na reakcji antygen-przeciwciało.
Reakcje chemiczne wykorzystywane w analitycznych aparatach diagnostycznych.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum punktowego z kolokwium zaliczeniowego;
zaliczenie raportów z wszystkich ćwiczeń, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z kursów: Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych; Chemia analityczna z
elementami bioanalizy; Chemia analityczna z elementami bioanalizy – laboratorium; Chemia ﬁzyczna; Chemia ﬁzyczna –
laboratorium

Sylabusy
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Bioaktywne produkty naturalne - zastosowania w poszukiwaniu nowych
leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł A - Zaawansowana Chemia Organiczna jako
podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMZChOrgS.1200.5ca756a4d3a3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki chemiczne

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Forma studiów
studia stacjonarne
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
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej budowy, działania farmakologicznego, metod izolacji i
transformacji wybranych produktów naturalnych oraz możliwości wykorzystywania ich jako prekursorów nowych
leków.

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

zdeﬁniować podstawowe grupy związków pochodzenia
naturalnego, które posiadają określone działanie
farmakologiczne, wskazując w nich ugrupowania
farmakoforowe.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

opisać historyczne i współczesne metody
pozyskiwania aktywnych składników z produktów
naturalnych, z uwzględnieniem prostych transformacji
syntetycznych.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne

U1

rozpoznać w związkach pochodzenia naturalnego
fragmenty strukturalne związane ze wskazaną
CHM_K1_U04
aktywnością biologiczną, zaproponować źródła,
metody wyodrębnienia i oceny aktywności biologicznej
otrzymywanych preparatów.

zaliczenie pisemne

U2

, korzystając z literatury fachowej oraz innych,
wiarygodnych źródeł informacji, przedstawić
w rzetelny i przystępny sposób zagadnienia związane
z zastosowaniem produktów naturalnych do celów
farmakologicznych.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U10

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

7

przygotowanie raportu

3

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.

Omówienie podstawowych grup produktów naturalnych o znaczeniu medycznym:
m. in. aminokwasów i ich pochodnych, alkaloidów, glikozydów, lipidów i
terpenoidów, ﬂawonoidów i związków pokrewnych, steroidów. Charakterystyka
chemiczna głównych grup połączeń pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
posiadają określone działanie farmakologiczne, ze wskazaniem aktywnego
fragmentu struktury cząsteczki. Biosynteza, metody wyodrębniania, oczyszczania
i określania budowy wybranych bioaktywnych składników produktów naturalnych.

W1, U1, U2

Sylabusy
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Historyczne i współczesne wykorzystanie produktów naturalnych w medycynie.
Podstawowe metody chemicznej i biochemicznej modyﬁkacji struktur w
poszukiwaniu nowych leków. Badania przesiewowe produktów naturalnych pod
kątem pożądanej aktywności. Zagrożenia toksykologiczne stwarzane przez
preparaty naturalne.

2.

W2, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test pisemny - kryterium zaliczenia: poprawna odpowiedź na ponad
połowę pytań odnoszących się do tematyki wykładu. Esej (krótka
praca pisemna dotycząca właściwości leczniczych wybranego
zaliczenie pisemne, esej
preparatu pochodzenia roślinnego) - kryterium zaliczenia:
merytoryczna i formalna zgodność z wymaganiami podanymi na
pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy chemii organicznej (WCh-ML-O202B-xx lub ekwiwalentny). Obecność na zajęciach nie jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Bioobrazowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1200.5ca756a583e44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu zostaną przedstawione współczesne metody mikroskopii: mikroskopia ﬂuorescencyjna,
konfokalna i ramanowska oraz ich zastosowanie do badań biomedycznych. Omówione zostaną również
nowoczesne techniki obrazowania FRET, FLIP, FLIM, STED, CARS, TERS w badaniach żywych komórek in vitro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę o układach optycznych
i sposobach formowania obrazów optycznych,
rodzajach mikroskopii j i jej zastosowań w
biomedycynie.

CHM_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student posiada wiedzę z zakresu metod
informatycznych umożliwiającą podstawową analizę
i opis cech otrzymanych obrazów przydatnych
w zastosowaniach biomedycznych.

CHM_K1_W03

raport

W3

posługiwać się pojęciami i deﬁnicjami związanymi
z bioobrazowaniem oraz dysponuje wiedzą na temat
zastosowania mikroskopii ﬂuorescencyjnej,
konfokalnej i ramanowskiej w chemii, biochemii,
medycynie i dziedzinach pokrewnych.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
raport

W4

omówić aktualne trendy w rozwoju technik
mikroskopowych i ich roli w projektowaniu nowych
leków i kontrastów diagnostycznych oraz w badaniach
związków biologicznie czynnych.

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W5

student dysponuje wiedzą z zakresu BHP,
a w szczególności zna zasady bezpiecznej obsługi
mikroskopów: ﬂuorescencyjnego, konfokalnego
i ramanowskiego.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W6

przedstawić i wyjaśnić związki pomiędzy osiągnięciami
nowoczesnych technik bioobrazowania
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym (diagnostyka medyczna).

CHM_K1_W11

zaliczenie na ocenę

U1

w oparciu o uzyskaną wiedzę na temat
bioobrazowania posiada umiejętność doboru
odpowiednich technik mikroskopowych
do rozwiązywania konkretnych problemów
badawczych z pogranicza nauk chemicznych,
biologicznych i medycznych.

CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przeszukiwać bazy danych i oraz innych źródeł
w celu pozyskania niezbędnych informacji
dotyczących bioobrazowania optycznego i różnych
badań prowadzonych z zastosowaniem technik
mikroskopowych.

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

potraﬁ poddawać krytycznej ocenie artykuły naukowe
dotyczące problemów chemii medycznej
rozwiązywanych za pomocą mikroskopii
ﬂuorescencyjnej, konfokalnej i ramanowskiej.

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

CHM_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ podjąć dyskusję w środowisku naukowym
o kierunkach rozwoju bioobrazowania w kontekście
nowych leków oraz strategii medycznych
prowadzących do diagnostyki i leczenia różnych
chorób.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

199 / 253

laboratoria

15

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami mikroskopii
optycznej i obrazowania spektroskopowego stosowanymi w naukach medycznych
i przyrodniczych. W ramach kursu zostaną szczegółowo omówione następujące
treści: Budowa, bezpieczna obsługa i zasady działania mikroskopu
ﬂuorescencyjnego. Podstawy mikroskopii konfokalnej oraz poznanie zasady
działania ﬂuorescencyjnego mikroskopu konfokalnego. Obrazowanie obiektów (np.
liposomy, komórki) w kilku kanałach. Budowa i zasada działania konfokalnego
mikroskopu ramanowskiego. Zastosowania konkretnych technik mikroskopowych
do rozwiązywania zagadnień z zakresu chemii medycznej i dyscyplin pokrewnych
na przykładzie badania żywych komórek in vitro. Wykorzystanie sond
ﬂuorescencyjnych do badań struktury i funkcji komórki, detekcji reaktywnych form
tlenu czy badania mechanizmów śmierci komórkowej. Badania lokalizacji, dyfuzji i
modyﬁkacji wybranych białek w komórce, oraz lokalizacji i oddziaływania leków ze W1, W2, W3, W4, W5,
składnikami komórek. Obserwacja mikroskopowa i ocena wybarwionych
W6, U1, U2, U3, K1
preparatów, analiza i dokumentacja uzyskanych wyników. Tworzenie
trójwymiarowych obrazów obiektów biologicznych. Otrzymywanie obrazów
dystrybucji składników (analiza integracyjna i podstawy analizy skupień).
Obrazowanie ramanowskie 3D. Zastosowania mikroobrazowania ramanowskiego
do badań modeli komórkowych in vitro, śledzenie procesów zachodzących w
komórkach, badanie zmian biochemicznych w tkankach ex vivo pod wypływem
rozwoju patologii. Podstawy teoretyczne nowoczesnych technik obrazowania
FRET, FLIP, FLIM, STED, CARS, TERS w kontekście ich zastosowanie w badaniach
żywych komórek in vitro. Rejestracja widm ramanowskich komórek lub wybranych
fragmentów tkanek, wstępna obróbka widm, otrzymanie obrazów ramanowskich
dystrybucji różnych grup związków chemicznych z użyciem analizy jedno- i
wieloczynnikowej, dokumentacja uzyskanych wyników i wniosków.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach, udział w
zaliczenie na ocenę, raport ćwiczeniach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze
sprawdzianu zaliczeniowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z Chemii Fizycznej

Sylabusy
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Wybrane metody bioﬁzyczne w medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Moduł B - Wybrane aspekty bioanalizy

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMWybAsBioS.1200.5ca756a58e0c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych metod bioﬁzycznych
stosowanych w chemii medycznej, biologii molekularnej i medycynie. Omówione zostaną również nowoczesne
techniki diagnostyki i terapii chorób nowotworowych oraz zastosowanie spektroskopii laserowej w medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dysponuje podstawową wiedzą na temat
metod ﬁzycznych stosowanych w biologii molekularnej
i w medycynie.

CHM_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student posiada wiedzę z zakresu metod
informatycznych i statystycznych umożliwiającą
podstawową analizę i opis otrzymanych danych
eksperymentalnych (przeżywalność komórkowa,
krzywe wzrostu guzów, analiza Kaplana-Meiera).

CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

posługiwać się pojęciami i deﬁnicjami związanymi
z zagadnieniami bioﬁzycznymi. Dysponuje wiedzą
na temat zastosowania metod spektroskopowych
takich spektroﬂuorymetria, spektroskopia EPR i NMR
w biologii molekularnej, medycynie i dziedzinach
pokrewnych.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

dysponuje podstawową wiedzą umożliwiającą
zrozumienie mechanizmów zachodzących
w komórkach żywych, w celu właściwej interpretacji
wyników uzyskanych metodami ﬁzycznymi
i spektroskopowymi w materiałach biologicznych.

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

dysponuje wiedzą z zakresu nauk biologicznych
umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
ożywionej i organizmie człowieka.

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W6

omówić aktualne trendy w rozwoju metod
bioﬁzycznych i ich roli w projektowaniu nowych leków
i kontrastów diagnostycznych oraz w badaniach
związków biologicznie czynnych.

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W7

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna zasady bezpiecznej obsługi aparatury badawczej.

CHM_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W8

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami nowoczesnych technik bioﬁzycznych
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym (terapia i diagnostyka medyczna).

CHM_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

potraﬁ opracować otrzymane dane eksperymentalne
korzystając z metod analizy statystycznej, np. umie
wyznaczyć dawkę promieniowania, określić
przeżywalność komórkową, skonstruować krzywą
Kaplana-Meiera.

CHM_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

w oparciu o uzyskaną wiedzę posiada umiejętność
doboru odpowiednich metod bioﬁzycznych
do rozwiązywania konkretnych problemów
badawczych z zakresu nauk biomedycznych

CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

potraﬁ przeszukiwać bazy danych i oraz innych źródeł
w celu pozyskania niezbędnych informacji
dotyczących omawianych metod bioﬁzycznych. Potraﬁ
poddawać krytycznej ocenie artykuły naukowe
dotyczące problemów chemii medycznej
rozwiązywanych za pomocą poznanych technik
eksperymentalnych.

CHM_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

rozumie społeczne aspekty praktycznego
zastosowania poznanych metod bioﬁzycznych
w szczególności w takim obszarze jak zdrowie
publiczne.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

konsultacje

2

przeprowadzenie badań literaturowych

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

2

przygotowanie do ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu studenci zostaną zapoznani z elementami inżynierii komórkowej i
tkankowej, a w szczególności: zasadami działania i zastosowania testów
przeżyciowych takich jak MTT, LDH, EZ4U i Alamar Blue, metodami stosowanymi
w badaniach apoptozy i nekrozy komórek z uwzględnieniem mechanizmów ich
indukcji oraz roli białek p53 i Bcl-2, cytometrią przepływową oraz
immunohistochemią. Zostaną również przedstawione możliwe zastosowania
technik spektroskopowych w biomedycynie: badania biodystrybucji i
farmakokinetyki leków metodami ﬂuorescencyjnymi, znaczniki ﬂuorescencyjne w
badaniach organelli komórkowych i procesów w nich zachodzących, spektroskopia
elektronowego rezonansu paramagnetycznego w biologii i medycynie
(znakowanie i pułapkowanie spinowe w komórkach i tkankach, detekcja wolnych
rodników, tlenometria i mapy tlenowe in vivo). Zostaną również omówione
zastosowanie laserów w biologii i medycynie oraz współczesne metody
diagnostyki i terapii nowotworów (fotodiagnostyka, tomograﬁa fotoakustyczna,
pozytronowa tomograﬁa emisyjna, tomograﬁa MRI, terapia fotodynamiczna,
immunoterapia, brachyterapia śródtkankowa, terapia protonowa itp.) ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych takich jak dozymetria,
obliczanie dawek promieniowania, wyznaczanie krzywych przeżywalności i ich
interpretacja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemne kolokwium zaliczeniowe z konwersatoriów + 15
min. prezentacja z danego zagadnienia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z Bioﬁzyki z elementami ﬁzyki medycznej

Sylabusy
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Pracownia licencjacka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca7569915609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
16.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie umiejętnosci prowadzenia badań naukowych w ramach realizowanego projektu
licencjackiego, opracowanie uzyskanych wyników oraz przygotowanie na ich podstawie raportu pisemnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje podstawową wiedzą w zakresie chemii
medycznej.

CHM_K1_W06

raport, dyskusja
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W2

dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą tematyki
pracy licencjackiej. Potraﬁ opisać metody badawcze
stosowane do realizacji pracy licencjackiej.

CHM_K1_W07

raport, dyskusja

W3

dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć
naukowych i technicznych w zakresie chemii
medycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
realizowanej pracy licencjackiej.

CHM_K1_W11

raport, dyskusja

U1

posiada umiejętność samodzielnego planowania
i wykonywania badań teoretycznych i/lub
eksperymentalnych w ramach realizacji projektu
licencjackiego.

CHM_K1_U05

wyniki badań

U2

potraﬁ zaplanować badania z uwzględnieniem
przepisów BHP.

CHM_K1_U07

wyniki badań

U3

potraﬁ korzystać z literatury fachowej, baz danych
oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność
pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

raport, wyniki badań

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U11

raport, wyniki badań

U5

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
raportu zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy,
przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle
innych podobnych badań

CHM_K1_U12

raport, wyniki badań

U6

potraﬁ pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

CHM_K1_U14

wyniki badań

K1

potraﬁ powiązać uzyskaną wiedzę i konieczność jej
stałej aktualizacji z rozwojem związanym z dalszymi
etapami nauki oraz przyszłej pracy zawodowej.
Rozumie powiązania pomiędzy znajomością
najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem
podstawowych gałęzi przemysłu i koniecznością
stałego uaktualniania swoich kompetencji w tym
zakresie.

CHM_K1_K01

raport, dyskusja

K2

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K03

wyniki badań, dyskusja

K3

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CHM_K1_K04

raport, dyskusja

K4

potraﬁ zaplanować i realizować powierzone działania
w sposób z uwzględniający optymalne wykorzystanie
czasu i dostępnego sprzętu. Dba o jakość i staranność
wykonywania zadań badawczych.

CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06

wyniki badań, dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

90

przeprowadzenie badań empirycznych

180

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

30

konsultacje

30

przygotowanie pracy dyplomowej

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
400

ECTS
16.0

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.

Student realizuje badania naukowe z zakresu wybranego działu chemii. Celem
tych zajęć jest rozwijanie umiejętności prowadzenia pomiarów i analiz
ﬁzykochemicznych, statystycznej obróbki danych pomiarowych, korzystanie z
literatury naukowej oraz elektronicznych baz danych, opracowanie wyników
badań w formie pisemnej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

raport, wyniki badań,
dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
wykonanie badań naukowych w ramach realizowanego projektu
licencjackiego, opracowanie uzyskanych wyników oraz
przygotowanie na ich podstawie raportu pisemnego. Student
otrzymuje zaliczanie po uzyskaniu pozytywnej oceny raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Farmakoproteomika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a3e9932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i najnowszymi osiągnięciami z zakresu
farmakoproteomiki.

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

rozpoznaje wiązania i oddziaływania kluczowe
w budowie makromolekuł. Charakteryzuje chemiczne
ugrupowania warunkujące działanie środków
wybranych środków leczniczych.

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

identyﬁkuje rodzaj makromolekuł ze względu
na funkcje pełnione w organizmach żywych.

CHM_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

deﬁniuje podstawowe pojęcia dotyczące budowy
i mechanizmów prowadzących do uzyskania przez
makrocząsteczki poprawnej przestrzennej konformacji.
CHM_K1_W04
Wymienia poziomy złożoności w budowie
makrocząsteczek i ich charakter. Potraﬁ określić
wpływ małych cząsteczek na układy biologiczne.

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

charakteryzuje czynniki mające wpływ na budowę
i konformacje łańcucha polipeptydowego. Wymienia
mechanizmy działania enzymów. Rozpoznaje typy
inhibicji enzymatycznej. Deﬁniuje pojęcia związane
z biokatalizą. Podaje podstawowe deﬁnicje związane
z molekularnymi podstawami oddziaływania białek
z innymi cząsteczkami o aktywności biologicznej.
Potraﬁ opisać rodzaje oddziaływań
intermolekularnych.

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

podaje przykłady biologicznych makromolekuł
kluczowych w szlakach metabolicznych związanych
z chorobami. Rozumie związek mutacji zachodzących
w materiale genetycznym z dysfunkcją działania
komórek. Rozumie podstawy metodyki badań
stosowanych w charakterystyce oddziaływań
pomiędzy cząsteczkami biologicznymi.

CHM_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

deﬁniuje podstawowe zagadnienia prawne związane
z produkcją, ochroną patentową i etyką w badaniach
substancji leczniczych.

CHM_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

wykorzystuje udostępnioną literaturę do nauki
i opracowania zagadnienia na zadany temat dotyczący CHM_K1_U04
problemów z zakresu farmakoproteomiki.

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

opracowuje prezentację multimedialną na tematy
z zakresu farmakoproteomiki. Dobiera treść, oprawę
graﬁczną i formę wystąpienia. Prezentuje
przygotowaną prezentację dbając o sposób przekazu
i budując pozytywny kontakt z odbiorcami.

CHM_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

sporządza krótki referat na zadany temat związany
z pojęciami i metodami stosowanymi w nowoczesnej
farmakoproteomice

CHM_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

stosuje prawidłową terminologię stosowaną do opisu
zagadnień z zakresu farmakoproteomiki.

CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

wyjaśnia przyczyny ciągłego udoskonalania
i opracowywania nowych środków terapeutycznych
identyﬁkując rolę naukowców w tym procesie.
Wykonuje prezentację w sposób staranny i prezentuje
w sposób umożliwiający słuchaczom zapoznanie się
z przedstawianymi zagadnieniami
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K2

potraﬁ przedyskutować w grupie opracowywane
zagadnienia i je zaprezentować. Kształtuje postawy
sprzyjające efektywnemu działaniu wszystkich
członków grupy.

CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

potraﬁ współpracować w grupie, wyznaczając
poszczególnym członkom grupy zadania. Koncentruje
się na postawionych celach.

CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

deﬁniuje niezbędny zakres wiedzy osoby
zaangażowanej do pracy w zawodach związanych
z farmakoproteomiką

CHM_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K5

potraﬁ uzasadnić i propagować konieczność
świadomości społeczeństwa w aspekcie bezpiecznego
stosowania środków leczniczych.

CHM_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K6

poddaje krytycznej ocenie efekt swojej indywidualnej
oraz grupowej pracy pod kątem jakości i staranności.

CHM_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

13

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.

Wprowadzenie do farmakoproteomiki, budowa i właściwości ﬁzykochemiczne
białek, typy oddziaływań międzycząsteczkowych stabilizujących kompleksy białkoW1, U1
ligand, metody badań chemicznych, ﬁzycznych i biochemicznych stosowane w
farmakoproteomice.

2.

Fałdowanie białek jako ﬁzykochemiczny proces warunkujący ich prawidłową
funkcję; niepoprawne fałdowanie jako molekularne podłoże wybranych chorób.

Sylabusy

W3, U2, K1
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3.

Mutacje w genach, typy mutacji i ich konsekwencje dla właściwości, struktury i
funkcji białka; choroby o podłożu genetycznym.

W4, U3, K3

4.

Enzymy jako biokatalizatory niezbędne do prawidłowego przebiegu reakcji
biochemicznych oraz mechanizmy ich działania; inhibitory, typy inhibicji;
specyﬁczność substratowa i sposoby jej regulacji.

W4, U3, K2

5.

Zaburzenia kinetyki enzymatycznej wywołane przez nieprawidłową sekwencję i
strukturę białka; schorzenia będące wynikiem nieprawidłowej aktywności
enzymów oraz sposoby ich leczenia.

W2, U4, K4

6.

Antybiotykooporność - problem XXI wieku - rola chemii w opracowywaniu
skutecznych metod leczenia infekcji bakteryjnych - identyﬁkacja nowych celów
biologicznych dla antybiotyków, synteza antybiotyków nowej generacji,
nowoczesne materiały o działaniu antybakteryjnym i bakteriobójczym.

W2, K5

7.

Wykorzystanie makrocząsteczek (w tym wybranych białek) w terapii. Sposoby
identyﬁkacji i otrzymywania bioaktywnych makromolekuł oraz mechanizmy ich
działania terapeutycznego.

W5, W6, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, grywalizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru

konwersatorium

zaliczenie

Obecność na zajęciach, wykonanie i prezentacja konspektów na zadany
temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Zaliczenie kursu biochemii (lub chemii organicznej) oraz podstaw biologii.

Sylabusy
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Mechanizmy działania ksenobiotyków (leki i trucizny)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a40008f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W2

Sylabusy

1 Student zna i rozumie różne mechanizm działanie
ksenobiotyków i podać przykłady

CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne

mechanizmy uszkodzenia ważnych dla życia organów
spowodowane przez ksenobiotyki

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06,
CHM_K1_W07,
CHM_K1_W09

zaliczenie pisemne
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W3

omówić proces kancerogenezy chemicznej

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06,
CHM_K1_W07,
CHM_K1_W08,
CHM_K1_W11

zaliczenie pisemne

CHM_K1_U03,
CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

powiązać strukturę ksenobiotyku z jego działaniem
toksycznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń
i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

K2

dyskusja nad prezentacjami przygotowanymi przez
studentów

CHM_K1_K02,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

K3

odpowiednio określić priorytety służące planowaniu
i realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K05

zaliczenie pisemne

K4

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów związanych
z wykonywaniem zawodu.

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

9

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1 Wiadomości podstawowe na temat mechanizmów reakcji biochemicznych
2 Induktory i inhibitory reakcji enzymatycznych (metabolicznych)
3 Mechanizmy działania toksycznego oparte na:
Interakcja z cząsteczkami endogennymi
Zaburzenia w funkcjonowaniu komórek
Zaburzenia aktywności komórkowej
Toksyczne uszkodzenia czynności życiowych
komórek
Niewydolność procesów naprawczych
4 Neurotoksyczność – wpływ trucizn na procesy przewodzenia bodźców w układzie W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3, K4
nerwowym
5 Hepatotoksyczność – mechanizmy uszkodzenia wątroby przez ksenobiotyki
6 Nefrotoksyczność - mechanizmy uszkodzenia nerekwątroby przez ksenobiotyki
7 Kardiotoksyczność - mechanizmy uszkodzenia sercowo-naczyniowego przez
ksenobiotyki
8 Mechanizmy zaburzeń hormonalnych
9 Alergiczne działanie ksenobiotyków
10 Działanie toksyczne wolnych rodników
11 Aktywne metabolity – znaczenie procesów biotransformacji
12 Kancerogeneza chemiczna

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział minimum w 80% wykładów Egzamin z wkładów i nauki
samodzielnej studenta w formie testu z pytaniami otwartymi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy biochemii i toksykologii ogólnej

Sylabusy
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Podstawy biofarmacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a409b1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0916Farmacja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 12, seminarium: 3

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wpływem szeregu właściwości leków
na ich losy w ustroju, biologiczne efekty działania, w tym również farmakologiczne i toksyczne. Przedstawione
zostaną zasady racjonalnego, ilościowego podejścia do projektowania leków pod kątem uzyskania optymalnej
dostępności biologicznej, a także maksymalizacji ich działania farmakologicznego i minimalizacji działań
niepożądanych. Przybliżone zostaną pojęcia dostępności biologicznej i farmaceutycznej.

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 budowę i funkcję barier biologicznych
w organizmie, które wpływają na wchłanianie
i dystrybucję leku;

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy
dotyczących dostępności farmaceutycznej
i dostępności biologicznej

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie procesy farmakokinetyczne:
wchłanianie, rozmieszczenie, metabolizm, uwalnianie
(ADME) decydujące o zależności dawka – stężenie –
czas

CHM_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich właściwościami ﬁzykochemicznymi
wpływającymi na dostępność farmaceutyczną
i biologiczną

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ w sposób popularny i fachowy przedstawić
aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi CHM_K1_U10
dziedzinami

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
wykład

12

seminarium

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wstęp do biofarmacji (W: 1h)
1.1 Podstawowe pojęcia
1.2. Racjonalne strategie projektowania nowych leków
2. Wstęp do farmakokinetyki i farmakodynamiki (2h wykład)
3. Koncepcja LADME jako usystematyzowany opis losów leku w ustroju (W: 1h)
4. Drogi podania leków (W: 2h): droga doustna, przezskórna, do nosa, do oka,
wziewna, doodbytnicza, dopochwowa
5. Bariery biologiczne i transport substancji leczniczych (W: 2h)
5.1. Modele błony biologicznej
5.2. Modele transportu substancji leczniczych
5.3. Właściwości ﬁzykochemiczne substancji leczniczych wpływające na
efektywność ich transportu
5.4. Sposoby zwiększania efektywności transportu substancji leczniczych przez
błony biologiczne

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6. Modelowanie w ilościowej ocenie biofarmaceutycznych właściwości leku (W: 2h)
6.1. Modelowanie PK/PD i PBPK
6.2. Informatyka chemiczna: QSAR/QSPR
6.3. ADME/Tox prediction
6.4. Korelacja in vitro in vivo (IVIVC)
7. Indywidualizacja terapii i wyzwania na przyszłość w biofarmacji (W: 2h)
7.1. Farmakogenetyka
7.2. Terapia celowana
7.3. Nanotechnologie
8. Preparaty do podania inhalacyjnego (S: 3h)
8.1. Wziewne podanie leków: działanie miejscowe i systemowe
8.2. Czynniki wpływające na efektywność działania leków inhalacyjnych
8.3. Kontrola depozycji cząstek leku w układzie oddechowym człowieka
8.4. Przykłady preparatów handlowych

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę Testowe kolokwium zaliczeniowe, min. 50% punktów, 20 pytań

seminarium

zaliczenie na ocenę Testowe kolokwium zaliczeniowe, min. 50% punktów, 20 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Fitochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a415115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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 kształcenia dla przedmiotu jest zapoznanie studentów ze związkami pochodzenia roślinnego stosowanymi
jako leki lub związki wiodące w badaniach nad lekiem, biosyntezą metabolitów wtórnych roślin oraz badaniami
ﬁtochemicznymi roślin użytkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

związek między strukturą a aktywnością związków
biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

metody analizy jakościowej, ilościowej
i instrumentalnej metabolitów roślinnych

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe pojęcia i terminy biologiczne z zakresu
morfologii, ﬁzjologii i biochemii roślin

CHM_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skojarzyć strukturę metabolitu roślinnego z jego
potencjalną aktywnością biologiczną

CHM_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł w celu pozyskania i weryﬁkacji
informacji dotyczącej taksomomii roślin,
etnofarmakologii oraz metabolitów wtórnych roślin

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U11

zaliczenie pisemne

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

realizacji badań w zakresie chemii roślin,
ze świadomością postępu w zakresie technik
analitycznych i konieczności ochrony bioróżnorodności
organizmów żywych.

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.

Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia związane z chemią roślin.
Relacje ﬁtochemii z innymi dziedzinami nauki i potencjalne zastosowania wiedzy o
wtórnym metabolizmie roślin.

W3, U2, K1

2.

Znaczenie roślin użytkowych. Bioróżnorodność. Wiedza o roślinach leczniczych rys historyczny. Źródła informacji naukowej o roślinach i ich metabolitach.

W3, U2, K1

3.

Główne grupy wyspecjalizowanych metabolitów roślin i ich biosynteza terpenoidy.

W3, U1, U2, K1

4.

Główne grupy wyspecjalizowanych metabolitów roślin i ich biosynteza - związki
fenolowe.

W3, U1, K1

5.

Główne grupy wyspecjalizowanych metabolitów roślin i ich biosynteza - alkaloidy.

W3, U1, U2, K1

6.

Biotechnologia roślinna

W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

Metodyka badań ﬁtochemicznych: przygotowanie materiału, cele analityczne,
ekstrakcja, przygotowanie prób analitycznych, ilościowa i jakościowa analiza
instrumentalna, wyodrębnianie i identyﬁkacja związków roślinnych.

W2, U2, K1

8.

Metabolity roślinne stosowane w chorobach układu krążenia

W1, U1, U2, K1

9.

Toksyny roślinne.

W1, U1, U2, K1

10.

Związki pochodzenia roślinnego w terapii chorób nowotworowych.

W1, U1, U2, K1

11.

Metabolity i surowce roślinne stosowane w schorzeniach przewodu pokarmowego.

W1, U1, U2, K1

12.

Metabolity i surowce roślinne stosowane w schorzeniach układu oddechowego.

W1, U1, U2, K1

13.

Metabolity roślin wpływające na aktywność OUN.

W1, U1, U2, K1

14.

Astrowate i ich metabolity wtórne.

W1, W3, U1, U2, K1

15.

Metabolity roślin o aktywności przeciwzapalnej, przeciwdrobnoustrojowej i
chemoprewencyjnej oraz metabolity roślin o zastosowaniu dietetycznym i
kosmetycznym.

W1, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów (30)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów wprowadzajacych: chemia analityczna z elementami bioanalizy, chemia organiczna, podstawy
farmakologii, toksykologia ogólna.

Sylabusy
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Struktura i funkcja małych biocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca7569d4ea4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Zapoznanie studenta z strukturalnymi i elektronowymi właściwościami małocząsteczkowych związków
wykazujących aktywność biologiczną, pozwalającymi na utworzenie kompleksu aktywnego ligand-białko

C2

Przedstawienie wiedzy dotyczącej podstawych metod analitycznych, pozwalających na eksperymentalne
określenie stopnia i sposobu wiązania związku biologicznie aktywnego z makromolekułą (targetem biologicznym)

C3

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi metod in silico, pozwalającymi na określenie możliwości
utworzenia kompleksu ligand-białko w oparciu o znajomość cech sterycznych i właściwości ﬁzykochemicznych
fragmetów cząsteczki projektowanego leku

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

wymienia i deﬁniuje podstawowe makrocząsteczki
biologiczne będące targetami dla małych związków
biologicznie aktywnych. Deﬁniuje farmakofor. Określa
własności małych cząsteczek kwaliﬁkujące je jako leki
– potraﬁ wymienić i zastosować reguły Lipińskiego

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

określa sposób wykorzystania metod SAR, QSAR
i COMFA w nowoczesnym projektowaniu leków.
Wymienia teoretyczne metody optymalizacji geometrii
małych cząsteczek. Potraﬁ określić podstawowe
założenia i różnice pomiędzy metodami ab initio,
półempirycznymi i metodami mechanikim
molekularnej.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

wymienia i charakteryzuje poznane metody
badania/określania struktury związków biologicznie
aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem metod
rentgenograﬁi strukturalnej i spektroskopii. Określa
znaczenie stereochemii wybranych związków
egzogennych w procesie projektowania leków.
Wymienia i krótko charakteryzuje metody separacji
enancjomerów

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ wymienić różne warianty technik badawczych,
pozwalające na wyciągnięcie pożądanych wniosków
dotyczących struktury i aktywności małych
cząsteczek.

CHM_K1_W07

zaliczenie na ocenę

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje i ocenia interdyscyplinarność wiedzy
związanej z procesem oszacowania aktywności
biologicznej małych cząsteczek w nowoczesnym
projektowania leków

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konsultacje

5

przygotowanie do sprawdzianu

4

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Deﬁnicja małych cząsteczek bioaktywnych, ich rodzaje (endo- i egzogenne)
ze szczególnym uwzględnieniem leków. Rodzaje miejsc docelowego działania
małych
cząsteczek biologicznie aktywnych (targetów). Typy oddziaływań ligand-target
oraz
opis termodynamiczny tego procesu. Znaczenie efektu entalpowego i
entropowego
na efektywność oddziaływania ligand-target. Opis struktury związku biologicznie
aktywnego (deﬁnicja konformacji, konﬁguracji, rozpoznawanie grup funkcyjnych i
ich
znaczenia w procesie oddziaływania z targetem biologicznym). Przykłady sposobu
wpływu małych związków biologicznie aktywnych na procesy
wewnątrzkomórkowe.
Metody eksperymentalne potwierdzające wiązanie biocząsteczek z
makromolekułami
biologicznymi (termodynamiczne, rentgenostrukturalne, spektroskopowe). Pojęcie
polimorﬁzmu leków i jego wpływ na biodostępność leku. Współczesne metody
projektowania leków. Deﬁnicja farmakoforu. Reguły Lipińskiego i ich modyﬁkacje.
Znaczenie równowagi pomiędzy polarnością i lipoﬁlowością cząsteczek leku.
Metody
SAR (Structure Activity Relationship), QSAR (Quantitative Structure Activity
Relationship), 3D QSAR. Komputerowo wspomagane projektowanie leków.

W1, W2, W3, W4, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uzyskanie minimum 60% maksymalnego wyniku testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy Chemii Medycznej

Sylabusy
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Struktura przestrzenna białek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a41fbc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z budową przestrzenną białek oraz związkiem pomiędzy budową białka a jego aktywnością
biologiczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów
chemii pozwalającą na zrozumienie związku między
strukturą a aktywnością białek enzymatycznych,
regulatorowych, układu immunologicznego,
membranowych oraz ich oddziaływania z kwasami
nukleinowymi. Dysponuje wiedzą o budowie
przestrzennej i działaniu wirusów oraz innych dużych
kompleksów molekularnych. Rozpoznaje czynniki
prowadzące do powstawania chorób molekularnych.
Wymienia i charakteryzuje elementy budowy
przestrzennej makrocząsteczek mające istotne
znaczenia dla ich aktywności.

CHM_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu biologii
strukturalnej i biochemii. Potraﬁ omówić wybrane
procesy biologiczne i rolę zaangażowanych w nie
makrocząsteczek.

CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

rozpoznaje problemy etyczne związane z rozwojem
nauk biologicznych.

CHM_K1_W09

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ przedstawić związek pomiędzy budową
przestrzenną makrocząsteczek a ich znaczeniem
w procesach biologicznych i medycynie. Potraﬁ
wyjaśnić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju nauk biologicznych.
Potraﬁ uzasadnić konieczność stosowania
multidyscyplinarnego podejścia do wyjaśniania
mechanizmów procesów biologicznych.

CHM_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu
biochemii.

CHM_K1_U08

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ przedstawić w jaki sposób wyniki badań
strukturalnych makrocząsteczek wpływają na nasze
zrozumienie mechanizmów procesów biologicznych.

CHM_K1_U10

zaliczenie pisemne

K1

ma świadomość niezwykle szybkiego rozwoju metod
badań strukturalnych makrocząsteczek oraz
związanego z tym gwałtownego postępu nauk
biologicznych.

CHM_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

potraﬁ ocenić znaczenie badań strukturalnych
makrocząsteczek dla rozwoju współczesnych nauk
biologicznych.

CHM_K1_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Elementy budowy przestrzennej białek: aminokwasy, wiązanie peptydowe,
konformacja łańcucha polipeptydowego i łańcuchów bocznych, elementy struktury
drugorzędowej, motywy strukturalne, klasyﬁkacja topologiczna struktur białek.
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Struktura przestrzenna DNA i RNA. Związek pomiędzy budową przestrzenną białka
K1, K2
a jego działaniem przedstawiony na przykładzie enzymów, wirusów, białek układu
immunologicznego, białek regulatorowych, membranowych, transportujących,
białek chorób molekularnych.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Test pisemny, wymagane co najmniej 50% punktów.
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Medyczna chemia nieorganiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca7569ab7373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Zapoznanie studentów z najnowszymi badaniami związanymi z wykorzystaniem związków metali w terapii
i diagnostyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ wskazać najważniejsze parametry, jakie należy
wziąć pod uwagę przy projektowaniu leków i ich
krytycznie ocenić.

CHM_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami
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W2

potraﬁ podać przykłady związków nieorganicznych
wykorzystywanych w terapii oraz diagnostyce. Potraﬁ
wyjaśnić mechanizmy działania różnych klas
nieorganicznych leków i środków diagnostycznych.

CHM_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami

CHM_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
dyskusja ze studentami

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej
na I stopniu studiów do przedstawienia propozycji
ścieżek modyﬁkacji wybranych leków i środków
diagnostycznych w celu optymalizacji ich działania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do przedstawienia społecznych
aspektów praktycznego zastosowania zdobytej
wiedzy.

CHM_K1_K04

dyskusja ze studentami

K2

absolwent jest roumie konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
CHM_K1_K01
życie; będąc świadomym własnych ograniczeń i potraﬁ
zdecydować, kiedy zwrócić się do ekspertów.

dyskusja ze studentami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dotyczącym wykorzystania związków
nieorganicznych w proﬁlaktyce, terapii i diagnostyce medycznej. Główne tematy
wykładów to: środki terapeutyczne oparte na kompleksach metali (np. Pt, Ru, Au,
Ag); terapia chelatowa; radiofarmaceutyki w terapii i diagnostyce (99mTc); środki
cieniujące w metodach rentgenowskich (Ba) i metodach obrazowania MRI (Gd);
inhibitory enzymów; mimetyki (insuliny, dysmutazy ponadtlenkowej).

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy

229 / 253

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, dyskusja ze studentami pisemne kolokwium zaliczeniowe z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Fotochemia w biologii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca7569f9f3c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu roli światła w układach 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

podstawowe informacje dotyczące fotochemii
i fotobiologii. Student zna procesy biologiczne
i środowiskowe kontrolowane przez światło. Student
zna przykłady wykorzystania fotochemii i fotoﬁzyki
w zastosowaniach medycznych i środowiskowych.

CHM_K1_W02,
CHM_K1_W04,
CHM_K1_W06

zaliczenie pisemne

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11

esej, prezentacja

uzasadnienia i propagowania idei wykorzystania
energii słonecznej jako alternatywnego źródła energii.
Rozumie społeczne aspekty praktycznego
CHM_K1_K01,
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
i związaną z tym odpowiedzialność. Student jest gotów CHM_K1_K03,
CHM_K1_K06
do scharakteryzowania procesów fotochemicznych
istotnych dla środowiska (zanieczyszczenia i ochrona)
oraz ochrony zdrowia (proﬁlaktyka, diagnostyka,
terapia).

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

powiązać właściwości ﬁzyczne i chemiczne związków
z ich aktywnością biologiczną. Student potraﬁ
korzystać z literatury naukowej poświęconej roli
fotochemii w biologi, medycynie i ochronie
środowiska. Student potraﬁ połączyć wiedzę z zakresu
fotochemii i biologii oraz przedstawić ją w formie
popularno-naukowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład: Światło i życie. Oddziaływanie światła z biomaterią. Konwersja energii
słonecznej.Procesy biochemiczne kontrolowane przez światło. Fotosynteza.
Fototaksja. Biologiczne fotorytmy. Widzenie. Fotochemiczne uszkodzenia w
organizmach żywych: fotokancerogenność, fotostarzenie, fotoalergie. Elementy
fotomedycyny: fotodiagnostyka, kontrolowane światłem celowane dostarczanie
środków farmaceutycznych, terapia fototermiczna, fotochemioterapa, terapia
fotodynamiczna , fotostabilność i fotochemia środków farmaceutycznych,
fotoochrona. Elementy fotochemii środowiska: fotosmog, fotoinaktywacja
mikroorganizmów, fotokatalityczne oczyszczanie środowiska. Bioluminescencja.
Konwersatorium: Podstawowe reakcje fotochemiczne. Reakcje bezpośrednie i
fotosensybilizowane. Reakcje fotochemiczne w procesach widzenia.
Termodynamiczne podstawy procesów fotosyntetycznych. Fizykochemiczne
właściwości barwników roślinnych (chloroﬁle, ksantoﬁle, karotenoidy, hipercyny,
porﬁryny). Mechanizmy procesów przekazania energii i przeniesienia elektronu.
Struktura i funkcje bakteryjnych i roślinnych kompleksów fotosyntetycznych.
Podstawowe zjawiska fotobiologiczne na poziomie cząsteczkowym i komórkowym.
Dezaktywacja stanów wzbudzonych wybranych związków o znaczeniu
biologicznym. Kinetyka procesów fotoﬁzycznych i reakcji fotochemicznych.
Właściwości stanów elektronowo wzbudzonych i wolnych rodników.
Fotouszkodzenie aminokwasów, białek, kwasów
nukleinowych i lipidów. Fototoksyczność, fotoalergie, fotokancerogeneza i
fotoimmunologia. Mechanizmy obrony układu biologicznego przed
fotouszkodzeniem (naturalne i syntetyczne ﬁltry ﬁzyczne i chemiczne).
Fotomedycyna. Fotodiagnostyka. Terapia fotodynamiczna. Fotoimmunoterapia.
Tomograﬁa fotoakustyczna. Nowoczesne metody badawcze fotosensybilizatorów:
laserowa fotoliza błyskowa, fosforescencja tlenu singletowego, spektroskopia
rezonansu paramagnetycznego (EPR), kalorymetria fotoakustyczna.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

zaliczenie na ocenę

konwersatorium

zaliczenie pisemne, esej, prezentacja

zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Modelowanie molekularne - metody kwantowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a42a88c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu modelowania molekularnego poprzez
ćwiczenie umiejętności samodzielnego zastosowania technik obliczeniowych chemii kwantowej, w oparciu
o istniejące oprogramowanie do obliczeń kwantowo-chemicznych, do teoretycznego opisu struktury elektronowej
oraz reaktywności chemicznej układów molekularnych, w tym o znaczeniu biologicznym i biomedycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy teoretyczne chemii kwantowej.

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

student dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu
metod obliczeniowych chemii kwantowej.

CHM_K1_W01,
CHM_K1_W02,
CHM_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

student posiada wiedzą pozwalającą na wykorzystanie
CHM_K1_W04,
podstawowych metod kwantowo-chemicznych
do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów CHM_K1_W06
o chemicznych.

zaliczenie na ocenę,
raport

W4

student zna uwarunkowania prawne i etyczne
związane z działalnością naukową i dydaktyczną.
Student zna podstawowe typy licencji
.oprogramowania do obliczeń kwantowo-chemicznych.

CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

planować i wykonać obliczenia kwantowo-chemiczne
w zakresie swojej specjalności naukowej.

CHM_K1_U01,
CHM_K1_U02,
CHM_K1_U04,
CHM_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zwięźle zrelacjonować wyniki własnej pracy.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z literatury naukowe, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CHM_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U5

podsumować wyniki prowadzonych obliczeń
kwantowo-chemicznych w formie pisemnej
i skorelować z danymi eksperymentalnymi.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do podnoszenia
kompetencji zawodowych, jest świadomy własnych
ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

CHM_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

student realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad
bezpieczeństwa pracy i jest przygotowany
na pojawienie się sytuacji nadzwyczajnych.

CHM_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

praktyczne przykłady zastosowania metodologii opanowanej w ramach kursu
Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego [metoda Hartree-Focka
(HF), metody post-HF i metoda Kohna-Shama (KS)] do opisu struktury
elektronowej, przewidywania reaktywności chemicznej, modelowania reakcji i
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
przemian chemicznych oraz modelowania własności spektroskopowych układów
U3, U4, U5, K1, K2
molekularnych, w szczególności tych o znaczeniu biologicznym i biomedycznym;
zależność przewidywań teoretycznych od wyboru metody i modelu układu;
sposoby weryﬁkacji użytej metody; efekt rozpuszczalnika (model ciągłego
dielektryka i modele dyskretne)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
zaliczenie na ocenę, raport opracowanie wyników, dyskusja na temat wyników,
przygotowanie sprawozdań pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs "Podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego" lub kurs pokrewny

Sylabusy
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Spektroskopia biologicznych makrocząsteczek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a435909.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Kurs dostarcza wiedzy na temat sposobu identyﬁkacji struktury molekularnej makrocząsteczek o znaczeniu
biologicznym przy użyciu technik spektroskopowych. Wśród omawianych makromolekuł są białka, kwasy
nukleinowe i lipidy z uwzględnieniem ich składowych, rodzajów konformacji determinującej ich funkcje jak
i również inne cząsteczki o funkcji biologicznej. Przedstawiane będą główne techniki spektroskopii absorpcyjnej
UV-Vis, oscylacyjnej i NMR, aby student mógł uzyskać i zastosować wiedzę do komplementarnego wykorzystania
tych technik w analizie struktury biomolekuł.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu chemii i ﬁzyki
umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów
ﬁzycznych istotnych dla technik spektroskopowych
i struktury układów biologicznych

CHM_K1_W02

egzamin pisemny

W2

potraﬁ przeprowadzić analizę spektroskopową
struktury molekularnej i skorelować ją z aktywnością
biologiczną cząsteczek.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

dysponuje wiedzą o roli interdyscyplinarnego
charakteru przewidywania związków biologicznie
aktywnych oraz ich oddziaływań poprzez badania
spektroskopowe.

CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej
oraz technik spektroskopowych stosowanych
w badaniu biocząsteczek.

CHM_K1_W07

egzamin pisemny

W5

potraﬁ wyjaśnić jak metody spektroskopowe mogą być
wykorzystane w analizie biomedycznej oraz
potencjalnie w farmakologii.

CHM_K1_W11

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność powiązania struktury związków
chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
technikami spektroskopowymi stosowanymi w chemii
medycznej do identyﬁkacji biocząsteczek.

CHM_K1_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji o badaniach
spektroskopowych biologicznie aktywnych cząsteczek.

CHM_K1_U08

prezentacja

U4

potraﬁ w sposób naukowo-popularny przedstawić
aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem
badań spektroskopowych do analizy funkcji i struktury
biomolekuł.

CHM_K1_U12

prezentacja

U5

posiada umiejętność przygotowania, korzystając
z różnych źródeł, prac pisemnych i wystąpień ustnych
w języku angielskim dotyczących identyﬁkacji
struktury biomolekuł.

CHM_K1_U13

prezentacja

K1

ocenia krytycznie swój poziom wiedzy i rozumie
konieczność dalszego jej pogłębiania w zakresie
stosowania spektroskopii do badań biologicznie
aktywnych cząsteczek.

CHM_K1_K01

egzamin pisemny

K2

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CHM_K1_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

prawidłowo identyﬁkuje i rozstrzyga problemy
związane z zastosowaniem technik
spektroskopowanych w określaniu struktury
biocząsteczek i ich funkcji.

CHM_K1_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

13

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.

Wykład i seminarium dostarczą wiedzy na temat sposobu identyﬁkacji struktury
molekularnej makro/cząsteczek o znaczeniu biologicznym przy użyciu technik
spektroskopowych. Wśród omawianych makromolekuł są białka, kwasy
nukleinowe i lipidy z uwzględnieniem ich składowych, rodzajów konformacji
determinującej ich funkcje oraz cząsteczki o funkcji biologicznej (np. terpeny,
karotenoidy). Omawiana też będzie spektroskopowa charakterystyka struktury
molekuł modyﬁkowanej stresem środowiskowym jak na skutek oddziaływania z
innymi biocząsteczkami. Przedstawiane będą główne techniki spektroskopii
absorpcyjnej UV-Vis, oscylacyjnej i NMR tak, aby student mógł uzyskać i
zastosować wiedzę do komplementarnego wykorzystania tych technik w analizie
struktury biomolekuł. Wykład omawia rodzaj informacji spektralnej a w trakcie
seminarium student zdobywa praktyczną wiedzę analizując widma dla
modelowych przykładów oraz przygotowując prezentację na wybrany temat na
podstawie publikacji naukowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja multimedialna na podstawie publikacji naukowej na wybrany
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biospektroskopia, Chemia Organiczna

Sylabusy
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Spektroskopia oscylacyjna w biologii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a43f51c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznani studentów z zagadnieniami z zakresu spektroskopii ramanowskiej i absorpcyjnej w podczerwieni, ich
techniki i przykłady zastosowań w badaniach biomedycznych. Rozwiązywane będą proste problemy z zakresu
spektroskopii oscylacyjnej.

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

techniki spektroskopii oscylacyjnej. Potraﬁ przedstawić
aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju spektroskopii
CHM_K1_W02
oscylacyjnej w odniesieniu do zagadnień z zakresu
biologii i medycyny.

prezentacja

W2

oraz potraﬁ posługiwać się pojęciami z zakresu
spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności
w zastosowaniu do zagadnień związanych z chemią
medyczną.

CHM_K1_W06

prezentacja

W3

oraz potraﬁ wyjaśnić jak metody spektroskopowe
mogą być wykorzystane w analizie próbek
medycznych.

CHM_K1_W11

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej w celu zdobycia
informacji na temat wykorzystania spektroskopii
oscylacyjnej w zakresie chemii medycznej.

CHM_K1_U08

prezentacja

U2

w sposób popularno-naukowy przedstawić najnowsze
wyniki odkryć naukowych z dziedziny spektroskopii
oscylacyjnej w biologii i medycynie.

CHM_K1_U12

prezentacja

U3

przygotować wystąpienie ustne z zagadnień dotyczące
podstaw teoretycznych i zastosowań technik
CHM_K1_U12
spektroskopii oscylacyjnej w chemii medycznej.

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w interdyscyplinarnej grupie zajmującej się
zagadnieniami z zakresu chemii medycznej
i spektroskopii oscylacyjnej.

CHM_K1_K02

dyskusja

K2

przestrzegania zasady etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

CHM_K1_K06

dyskusja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących oddziaływania
promieniowania z materią, reguły wyboru. Omówienie wybranych technik
spektroskopii oscylacyjnej w tym: ATR-IR, transmisja, transﬂeksja, obrazowanie w
podczerwieni, SERS, mapowanie ramanowskie. Omówienie technik pomiarowych
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
stosowanych w rozwiązywaniu problemów chemii medycznej i środowiska.
K1, K2
Przykłady ilościowych i jakościowych badań substancji biologicznie czynnych.
Spektroskopowa analiza jakościowa i ilościowa wybranych związków bioaktywnych
występujących w tkankach roślinnych i zwierzęcych oraz preparatach
farmaceutycznych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wykład informacyjny, wykład problemowy
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, dyskusja udział w wykładzie, zaliczenie na ocenę prezentacji ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Biospektroskopia

Sylabusy
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Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a449ddb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym zastosowań nanomateriałów
i nanotechnologii w dziedzinie biomedycyny. Przedstawione zostaną obecnie dostępne osiągnięcia i praktyczne
zastosowania na rynku. Kurs kładzie nacisk na znaczenie Chemii w rozumieniu procesów zachodzących podczas
syntezy i charakterystyki materiałów przeznaczonych do zastosowań w nanobiomedycynie. Kurs pokazuje jakie
znaczenie ma Chemia w wyjaśnieniu mechanizmów aktywności biologicznej nanomateriałów w przypadku ich
zastosowania w terapii i diagnostyce medycznej. Omówione zostaną ﬁzyczne i chemiczne metody syntezy
materiałów w skali nano, szczegółowa charakterystyka ﬁzykochemiczna nanomateriałów, funkcje i mechanizmy
aktywności nanomateriałów w układach biologicznych oraz ich zastosowanie w terapii celowanej, diagnostyce,
inżynierii tkankowej, implantologii. Ponadto kurs dotyczy najnowszych osiągnieć w technikach badawczych, które
pozwalają na charakterystykę nanomateriałów oraz urządzeń działających w oparciu o wykorzystanie
nanomateriałów. Głównym celem kursu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie Chemii (i) w nanotechnologii, (ii)
do określenia podstawowych parametrów strukturalnych i materiałowych nanoukładów, jak również (iii)
do lepszego zrozumienia właściwości funkcjonalnych nanomateriałów. Szczegółowe tematy kursu: 1. Podstawowe
pojęcia dotyczące nanomateriałów i nanotechnologii 2. Techniki syntezy nanomateriałów – metody ﬁzyczne
i chemiczne 3. Metody charakterystyki ﬁzykochemicznej nanomateriałów 4. Funkcjonalizacja nanomateriałów 5.
Nanobiomedycyna – terapeutyczne i diagnostyczne zastosowania nanomateriałów 6. Farmakokinetyka
i farmakodynamika nanomateriałów 7. Przyszłe społeczne, etyczne i ekologiczne konsekwencje nanotechnologii.
Nanotoksykologia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień
chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego
charakteru projektowania nowych nanomateriałów.

CHM_K1_W04,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych,
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

CHM_K1_W02,
CHM_K1_W05,
CHM_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

posiada umiejętność powiązania struktury
nanomateriałów z ich reaktywnością i aktywnością
biologiczną.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06,
CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi
technikami badawczymi stosowanymi chemii
medycznej.

CHM_K1_U05,
CHM_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

posiada podstawową umiejętność syntezowania,
oczyszczania oraz analizy nanomateriałów
z zastosowaniem metod klasycznych
i instrumentalnych.

CHM_K1_U05,
CHM_K1_U06,
CHM_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność
oceny rzetelności pozyskanych informacji.

CHM_K1_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K1_U08,
CHM_K1_U09,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U14

egzamin pisemny,
prezentacja

U6

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami.

CHM_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

U7

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim
i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

CHM_K1_U11,
CHM_K1_U12,
CHM_K1_U13,
CHM_K1_U14

egzamin pisemny,
prezentacja

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli
interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych nanomateriałów.

W1

Sylabusy
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2.

Potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk
biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społecznogospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W2

3.

Posiada umiejętność powiązania struktury nanomateriałów z ich reaktywnością i
aktywnością biologiczną.

U1

4.

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami badawczymi
stosowanymi chemii medycznej.

U2

5.

Posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania oraz analizy
nanomateriałów z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych.

U3

6.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych
informacji.

U4

7.

Potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji
zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

U5

8.

Potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i
pokrewnymi dziedzinami.

U6

9.

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł.

U7

10.

Potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i
pokrewnymi dziedzinami.

K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdobycie określonej liczby punktów

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji ustnej oraz udział w dyskusji
naukowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Chemii Nieorganicznej

Sylabusy
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Zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca756a454151.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawiane zagadnienia mają na celu zapoznanie studentów zarówno z teoretycznymi podstawami systemu
zarządzania jakością, jak i z wdrożonymi w rzeczywistości systemami zarządzania jakością w laboratoriach, w tym
prezentacja różnic w wymaganiach jakościowych dla laboratoriów badawczych i produkcyjnych. Celem
szczegółowym będzie zapoznanie studentów z międzynarodowymi normami dotyczącymi zarządzania jakością,
a na tej podstawie przeanalizowanie poszczególnych elementów procesu wdrażania systemu jakości,w tym jego
dokumentowania (instrukcje, procedury), stosowanie zasad BHP oraz przygotowania do certyﬁkacji.

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 założenia systemów
zarządzania jakością. Student zna podstawowe zasady
dobrej praktyki laboratoryjnej oraz dobrej praktyki
wytwarzania. Student zna podstawowe metody
i narzędzia zarządzania jakością w oparciu o poznane
normy i standardy jakościowe. Student zna zasady
bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz
selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również
podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym i pracą laboratoryjną.

CHM_K1_W03,
CHM_K1_W08,
CHM_K1_W09,
CHM_K1_W10,
CHM_K1_W11,
CHM_K1_W12

egzamin pisemny

CHM_K1_U07,
CHM_K1_U08,
CHM_K1_U10,
CHM_K1_U11,
CHM_K1_U14,
CHM_K1_U15

egzamin pisemny

CHM_K1_K01,
CHM_K1_K02,
CHM_K1_K03,
CHM_K1_K04,
CHM_K1_K05,
CHM_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wymienić podstawowe metody i narzędzia zarządzania
jakością. Student potraﬁ wymienić podstawowe
zasady dobrej praktyki laboratoryjnej oraz dobrej
praktyki wytwarzania. Student potraﬁ wskazać różnice
w wymaganiach dla laboratoriów badawczych
i produkcyjnych. Student potraﬁ zastosować
podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością
w oparciu o poznane normy i standardy jakościowe.
Student potraﬁ zastosować zasady bezpiecznego
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym i pracą laboratoryjną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie korzyści płynące ze stosowania
systemów zarządzania jakością.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wskazanie typów laboratoriów w zależności od funkcji i zapoznanie z
zagadnieniem laboratorium jako kompleksowego układu: pomieszczenia,
urządzenia i personel.
Ogólne zapoznanie z systemami zarządzania jakością w laboratoriach, w tym
podstawowe deﬁnicje związane z jakością pracy laboratoryjnej.
Zapoznanie z międzynarodowymi normami jakości dla laboratoriów np.
ISO-17025, pod kątem m. in akredytacji czy certyﬁkacji.
Zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w laboratoriach
farmaceutycznych.
Omówienie na przykładach zasad tworzenia dokumentacji
rejestrująco/monitorującej.
Zapoznanie z niezbędną dokumentacją systemową zarządzania jakości
laboratorium w tym dokumentacją dotycząca kontroli zmian, odchyleń, wyników
poza specyﬁkacją oraz analizy ryzyka.
Wstępne zapoznanie z wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
kryterium zaliczenia: uzyskanie przynajmniej 51% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Chemia żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.1200.5ca7569abbf8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z wpływem składników żywności na zdrowie konsumenta

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą w zakresie zagadnień dotyczących
chemicznego składu żywności. Posiada wiedzę
chemiczną konieczną do oceny wartości odżywczych
produktów żywnościowych na podstawie ich składu
chemicznego oraz procesów produkcji i przetwarzania.
Posiada wiedzę o prozdrowotnych dodatkach
wprowadzanych do żywności oraz substancjach
mających negatywny wpływ na zdrowie konsumenta.

CHM_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ samodzielnie pozyskiwać wiedzę w zakresie
żywności, jej składu i wpływu odżywiania na zdrowie
człowieka.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08

egzamin pisemny

U2

potraﬁ powiązać wiedzę z zakresu chemii, biologii
i nauki o zdrowiu z problematyką dotyczącą żywności.

CHM_K1_U04,
CHM_K1_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wzbogacania swojej wiedzy w zakresie problemów
związanych z bezpieczeństwem żywności
i racjonalnym odżywianiem.

CHM_K1_K01

egzamin pisemny

K2

przedstawiania i wyjaśniania zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka związanych z intensyﬁkacją
produkcji żywności.

CHM_K1_K06

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Chemia żywności – zakres badań.
Budowa i skład chemiczny żywności: węglowodany, lipidy, białka.

W1, U2

2.

Witaminy i składniki mineralne i ich rola w żywieniu.

W1, U1, K1

3.

Znaczenie wody w strukturze żywności.

W1, U1

4.

Dodatki do żywności: substancje prozdrowotne i szkodliwe. Skażenia żywności.

W1, U1, K1, K2

5.

Rola składników żywności w zdrowym żywieniu.

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. ukończony kurs podstawowy z zakresu chemii ogólnej oraz chemii organicznej
2. obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

chemia medyczna

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 chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek studiów Chemia medyczna bazując na solidnych podstawach z zakresu chemii obejmuje dodatkowo wybrane
zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalając poznać i zrozumieć najważniejsze
aspekty syntezy i identyﬁkacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie
molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością biologiczną, a także nabyć umiejętności wykorzystywania
nowoczesnych metod instrumentalnych do ich charakterystyki oraz weryﬁkacji ich aktywności.
Kierunek ma dostarczyć specjalistów o wykształceniu chemicznym poszerzonym o wybrane zagadnienia z nauk pokrewnych
pozwalającym na podjęcie pracy przy projektowaniu, syntezie i badaniu związków biologicznie czynnych.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Chemia medyczna wykazuje zbieżność w realizacji misji i strategii uczelni (Strategia Rozwoju
UJ 2014-2020) w następujących punktach:
(i) Program studiów ma charakter innowacyjny, podejmowanie zatrudnienia przez jego absolwentów prowadzić będzie do
transferu wiedzy stymulującego innowacyjność w gospodarce
(ii) W zaprojektowaniu programu studiów brały udział różne grupy interesariuszy, w tym również potencjalni pracodawcy.
Podczas konstruowania programu studiów uwzględniono potrzeby rynku pracy oraz przyszłe zaangażowanie UJ jako partnera
rozwojowego dla przedsiębiorstw zwiększające znaczenie eksperckie UJ;
(iii) Prowadzenie kierunku wzmacnia obszar nauk ścisłych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej UJ
(iv) Ścisłe powiązanie kształcenia na II stopniu z badaniami naukowymi promuje badania interdyscyplinarne o wysokim
potencjale wdrożeniowym
Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia medyczna posiada interdyscyplinarne wykształcenie w obszarze nauk
chemicznych oraz w zakresie wybranych aspektów nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych pozwalających na
projektowanie, syntezę lub izolację z materiałów pochodzenia naturalnego substancji bioaktywnych, ich charakterystykę
ﬁzykochemiczną oraz ich aktywność biologiczną. Wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin potraﬁ zaprojektować materiały
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do wykorzystania w biomedycynie, medycynie i dziedzinach pokrewnych, dobrać odpowiednie warunki do ich otrzymania
oraz zaproponować metody weryﬁkacji ich aktywności biologicznej.

Cele kształcenia
Wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach z dziedzin nauk biologicznych i farmaceutycznych gotowych do
podjęcia pracy przy:
1. projektowaniu i badaniu aktywności nowych związków
2. syntezie związków biologicznie czynnych
3. analizie związków aktywnych biologicznie

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wyzwania współczesnej cywilizacji stwarzają potrzebę nieustannego poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych,
ich analizy i izolacji z materiału biologicznego, wspomaganego komputerowo projektowania nowych związków oraz syntezy
przy wykorzystaniu zaawansowanych metod chemii organicznej pozwalających na otrzymanie produktu o żądanym stopniu
czystości. Absolwenci kierunku studiów Chemia medyczna będą posiadali interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk
chemicznych, biologicznych oraz medycznych i będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach
przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach
pokrewnych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów na kierunku chemia medyczna ma na celu wykształcić osoby posiadające interdyscyplinarne kompetencje
pozwalające na znalezienie zatrudnienia w branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
spożywczej i innych a także podjęcie pracy naukowej w jednostkach badawczych w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.
Służy temu program studiów, który oprócz gruntownej wiedzy chemicznej dostarcza dodatkowych umiejętności z nauk
biologicznych i farmaceutycznych.
Opracowany program studiów był konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu, do których należą przedstawiciele
ﬁrm z branży biomedycznej – Selvita i Voxel. Ich uwagi dotyczące proﬁlu absolwenta były uwzględniane przy doborze
tematyki kursów.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace dyplomowe mają charakter badawczy i prowadzone są w ścisłym powiązaniu z tematyką
badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w
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tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Kursy obowiązkowe realizowane są głównie w pierwszym semestrze. Począwszy od 2 semestru studenci wybierają jeden z
trzech paneli specjalizacyjnych ukierunkowujących w stronę zagadnień związanych z (A) syntezą, (B) analizą, (C) badaniem
aktywności związków biologicznie czynnych. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w
ramach pracowni magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

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

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

80

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: 1379

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

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

CHM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i teorie z zakresu chemii i nauk
pokrewnych pozwalające na tworzenie nowych związków bioaktywnych i metodyki
weryﬁkacji ich aktywności biologicznej

P7U_W, P7S_WG

CHM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty i metodologię z zakresu
zaawansowanych technik analitycznych i spektroskopowych wykorzystywanych w
chemii medyczne

P7U_W, P7S_WG

CHM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie metody analizy retrosyntetycznej oraz planowania strategii i
taktyki syntezy organicznej

P7S_WG

CHM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie metody wykorzystania różnych materiałów w biomedycynie i
P7U_W, P7S_WG
medycynie

CHM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania
surowców, energii i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej

P7S_WK

CHM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady etyki, a w szczególności bioetyki oraz zasady
ochrony własności intelektualnej w tym prawa autorskiego

P7S_WK

CHM_K2_W07

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

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

CHM_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin zaprojektować związki i
materiały do wykorzystania w biomedycynie i medycynie, dobrać odpowiednie
warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody weryﬁkacji ich aktywności
biologicznej

P7U_U, P7S_UW

CHM_K2_U02

Absolwent potraﬁ realizować zadania badawcze z zakresu chemii medycznej i nauk
pokrewnych oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki

P7U_U, P7S_UW

CHM_K2_U03

Absolwent potraﬁ przedstawić problemy z zakresu chemii medycznej i dziedzin
pokrewnych specjalistom i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić dyskusję na tematy związane
z projektowaniem związków bioaktywnych oraz doborem i modyﬁkacją materiałów
wykorzystywanych w biomedycynie i medycynie z uwzględnieniem aspektów
etycznych, a także komunikuje się w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie
specjalistycznej terminologii

P7S_UK

CHM_K2_U04

Absolwent potraﬁ organizować i kierować pracą w grupie

P7S_UO, P7S_UU

CHM_K2_U05

Absolwent potraﬁ ocenić ryzyko zawodowe

P7S_UW

CHM_K2_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych

P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

CHM_K2_K01

Absolwent jest gotów do wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością w nauce

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

CHM_K2_K02

Absolwent jest gotów do wykazywania się odpowiedzialnością zarówno w planowaniu,
P7S_KK, P7S_KO,
jak i wykonywaniu badań eksperymentalnych, będoc świadom zagrożeń związanych z
P7S_KR
wykonywaną pracą laboratoryjną

CHM_K2_K03

Absolwent jest gotów do przestrzegania etosu badacza, poszanowania własności
intelektualnej i świadomego odgrywania roli w środowisku zawodowym i społecznym

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

CHM_K2_K04

Absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz
działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w
sumie za 7 punktów ECTS, w tym co najmniej jeden kurs w języku angielskim w wymiarze min. 30 godzin, któremu
przypisano nie mniej niż 3 punkty ECTS i jest zakończony egzaminem. Dodatkowo w trakcie studiów student musi
zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych i/lub społecznych za 2 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student
zobowiązany jest uzyskać 6 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Ewentualna nadwyżka punktów
ECTS uzyskana na I roku studiów w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub
humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może
realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów
humanistyczno-społecznych spoza poniższego katalogu.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

4

-

zaliczenie

O

Aktualne zagadnienia farmakoterapii w chorobach cywilizacyjnych

30

3,0

zaliczenie

O

Synteza nieracemicznych leków

45

4,0

egzamin

O

Zaawansowane biomateriały

30

3,0

egzamin

O

Farmakokinetyka i farmakodynamika

30

3,0

egzamin

O

Elementy inżynierii i technologii chemicznej w przemyśle
farmaceutycznym

30

2,0

zaliczenie

O

Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej

30

3,0

egzamin

O

Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej laboratorium

30

3,0

zaliczenie

O

Zaawansowane metody modelowania molekularnego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zagrożenia w środowisku pracy

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zaawansowane techniki spektroskopowe w chemii medycznej

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Medicinal Chemistry B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Medicinal Chemistry C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

15

1,0

zaliczenie

Semestr 2
Przedmiot
Ochrona własności intelektualnej II

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kursy do wyboru dla chemii medycznej

O

Miniprojekt badawczy

30

3,0

zaliczenie

F

Układy supramolekularne w medycynie - synteza i właściwości

15

1,0

egzamin

F

Chemia bioortogonalna

15

1,0

egzamin

F

Mechanizmy reakcji w chemii organicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Spektroskopia ramanowska w analizie wybranych komórek i
tkanek organizmu żywego

15

2,0

zaliczenie

F

Modelowe układy lipidowe w chemii biologicznej

15

2,0

zaliczenie

F

Nowoczesne hydrożele do zastosowań biomedycznych –
charakterystyka i metody ich badań

15

1,0

zaliczenie

F

Receptory sprzężone z białkiem G - wykorzytanie w projektowaniu
15
związków bioaktywnych

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza ciał stałych stosowanych w farmacji i medycynie

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Projektowanie biomateriałów z wykorzystaniem biomimetyki

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zaawansowane modelowanie molekularne-metody kwantowe

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne wyzwania chemii środowiska

30

3,0

egzamin

F

Zastosowania spektroskopii molekularnej w chemii i medycynie

15

1,0

zaliczenie

F

Praktyczne zastosowanie obliczeń farmakokinetycznych i
statystycznych w badaniach klinicznych

15

1,0

zaliczenie

F

Kursy do wyboru w języku angielskim do wyboru dla chemii
medycznej

O

Reaktywne formy tlenu i azotu w biomedycynie

30

3,0

egzamin

F

Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej

30

3,0

egzamin

F

Metody inżynierii krystalicznej w projektowaniu materiałów o
znaczeniu biologicznym

30

3,0

egzamin

F

Związki fotoaktywne do zastosowań biomedycznych

25

3,0

egzamin

F

Chemia medyczna i Biologia nowotworu: Mechanizmy, Cele i
Terapeutyki

30

3,0

egzamin

F

Glikochemia

15

3,0

egzamin

F

Introduction to circular economy for chemists

30

3,0

zaliczenie

F

Transition metal catalysis in organic synthesis

15

3,0

egzamin

F

Analytical Chemistry of Natural Products

15

3,0

egzamin

F

Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

O

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Historia chemii

30

3,0

egzamin

F

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

Umiejętności interpersonalne

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Medicinal Chemistry B2+

30

2,0

egzamin

F

English for Medicinal Chemistry C1+

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Od syntezy chemicznej do bioaktywności

90

7,0

zaliczenie

Zastosowanie spektroskopii NMR w chemii medycznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polimery – synteza, właściwości ﬁzykochemiczne i biologiczne

15

1,0

egzamin

O

Farmacja ﬁzyczna

15

1,0

egzamin

O

Funkcjonalne układy nano/mikrostrukturalne do zastosowań
biomedycznych

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Funkcjonalne materiały polimerowe i hybrydowe dla potrzeb
biomedycznych

60

5,0

zaliczenie

O

Bioaktywne nanomateriały

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza farmaceutyczna

15

1,0

zaliczenie

O

Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej II

30

3,0

egzamin

O

Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej II laboratorium

45

3,0

zaliczenie

O

Chemometria i programy komputerowe w laboratorium analitycznym

30

2,0

zaliczenie

O

Biospektroskopia 2D w analizie medycznej

30

3,0

egzamin

O

Biospektroskopia 2D w analizie medycznej - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Spektroskopia chiralooptyczna próbek biomedycznych

30

3,0

zaliczenie

Leki, żywność, kosmetyki - zagrożenia środowiskowe i sposoby ich
ograniczania

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Panel A - Synteza
Przedmiot

O

Ścieżka: Panel B - Analiza
Przedmiot

O

Ścieżka: Panel C - Bioaktywność

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zaawansowane metody biochemiczne w chemii medycznej

75

5,0

zaliczenie

O

Zaawansowane metody in silico w projektowaniu leków

45

3,0

egzamin

O

Modele przedkliniczne w procesie odkrywania i rozwoju leków

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kontrolowane dostarczanie leków

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Biomedyczne zastosowania enzymów

15

1,0

zaliczenie

O

Programowanie w języku Python

45

4,0

zaliczenie

O

Zaawansowane modelowanie molekularne – metody klasyczne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

-

-

O

Pracownia magisterska

250

-

-

O

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Kursy do wyboru dla chemii medycznej

O

Zastosowanie metod elektrochemicznych w badaniach
biologicznych i medycznych

15

1,0

egzamin

F

Związki powierzchniowo czynne w terapii

15

1,0

zaliczenie

F

Fotofarmakologia

15

1,0

zaliczenie

F

Lek a środowisko – aspekty analityczne

15

1,0

zaliczenie

F

Czujniki i bioczujniki w diagnostyce medycznej

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wstęp do badań klinicznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane problemy chemii medycznej – studium przypadków

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Bioetyka

15

2,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia magisterska

250

46,0

zaliczenie na
O
ocenę

O

Semestr 4
Przedmiot

Kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Umiejętności interpersonalne

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia chemii

30

3,0

egzamin

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Popularyzacja nauk przyrodniczych

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie

F

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Aktualne zagadnienia farmakoterapii w chorobach cywilizacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a5e78a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki medyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0912Medycyna

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

odstawowym celem jest zapoznanie się z problematyką chorób cywilizacyjnych, do których należą wybrane
choroby układu krążenia, oddechowego, endokrynologicznego, nerwowego i choroby metaboliczne. W sposób
modułowy, np. dla chorób układu krążenia, będą omawiane następujące zagadnienia: epidemiologia,
patoﬁzjologia, diagnostyka, stosowana terapia (z uwzględnieniem mechanizmów komórkowych głównych grup
leków) i rokowanie. Ponadto będą przedstawione: aktualne kierunki badań, wyniki z komentarzem najnowszych
badań nad nowymi lekami, przypuszczalne dalsze kierunki. Wprowadzona zostanie koncepcja medycyny opartej
na faktach (ang. evidence based medicine – EMB) ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej interpretacji
wyników badań, rodzajów i typów badań, np. „złoty standard” – randomizowane badania kliniczne z placebo
i podwójnie ślepą próbą. W każdym module będą omawiane też specyﬁczne zagadnienia, np. czynniki ryzyka
a choroby cywilizacyjne układu krążenia, niewłaściwe odżywienia a epidemiologia otyłości, etc.

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 zna podstawy epidemiologii, patoﬁzjologii,
diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych układu
krążenia, oddechowego, nerwowego, chorób
metabolicznych i nowotworów

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

student zna podstawowe grupy leków stosowanych
w leczeniu ww. schorzeń

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W3

student rozumie mechanizmy działania leków
w poszczególnych chorobach

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W4

student zna podstayw medycyny opartej na faktach
(EBM) i wynikających stąd implikacji
we wprowadzaniu/testowaniu nowych leków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stident potraﬁ przedstawić graﬁcznie podstawowe
schematy działania leków.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

CHM_K2_U01,
student posiada umiejętność pracy na wyszukiwarkach
CHM_K2_U03,
medycznych (PubMed) i bazach (Cochrane)
CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne

U3

student posiada umiejętność krytycznej interpretacji
wyników badań w oparciu o metodologię EBM.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumiee znaczenie chorób cywilizacyjnych
dla funkcjonowania społeczeństwa

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

student ma świadomość problemów związanych
z kosztownymi badaniami przedwstępnymi
i klinicznymi, co rzutuje na wprowadzanie leków
do sprzedaży. Jest świadom możliwości budżetowego
ﬁnansowania leków i związanych z tym problemów.

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

19 / 268

1. Podstawowe informacje o chorobach cywilizacyjnych – wykład wprowadzający (1 godzina)
2. Podstawy medycyny opartej na faktach (EBM) (1 godzina):
a. Koncepcja EMB
b. Podstawowe pojęcia EBM
c. Zasady prowadzenia badań lekowych w oparciu o praktyki EMB
d. Dlaczego zasady EMB są „złotym standardem” w nowoczesnej medycynie?
e. Wiarygodne źródła informacji (PubMed, Cochrane, etc.)
3. Choroby układu krążenia (5 godzin):
a. Epidemiologia – nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca (30 minut)
b. Patoﬁzjologia ww. chorób (1 godzina)
c. Diagnostyka ww. chorób (30 minut)
d. Farmakoterapia (2 godziny):
i. Podstawowe grupy leków wraz z omówieniem mechanizmów działania: antagoniści receptorów adrenergicznych (alfa- i beta-blokery), inhibitory układu renina-angiotensyna-aldosteron (inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę –
ACE-I, antagoniści receptora angiotensyny – ARB, antagoniści receptorów mineralokortykoidowych – MRA, inhibitory neprilisiny, inhibitory reniny), blokery kanałów wapniowych (dihydropirydynowe i nie-dihydropirydynowe), leki wpływające
na metabolizm lipidów (statyny, ﬁbraty, żywice jonowymienne, inhibitory PCSK 9, inhibitory mikrosomalnego białka transportującego triglicerydy), azotany, leki hamujące β-oksydację kwasów tłuszczowych (ranolazyna, trimetazydyna),
agoniści receptorów adrenergicznych (katecholaminy; dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina), leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, inhibitory receptorów purynergicznych – klopidogrel, tikagrelor), leki przeciwzakrzepowe (doustne leki p/zakrzepowe: antagoniści witaminy K – acenokumarol, warfaryna; nowe leki p/zakrzepowe – dabigatran, rivaroksaban, apiksaban; dożylne leki przeciw-zakrzepowe – heparyna niefrakcjonowana, heparyny
drobno-cząteczkowe, biwaliudyna, antagności receptorów glikoproteinowych IIb/IIIa – abciksimab, tiroﬁban, eptiﬁbatyd).
ii. Najnowsze badania – leki w I, II i III fazie badań (aktualnie nie stosowane) (30 minut)
e. Klasyczne i nowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia – możliwości oddziaływania terapeutycznego (30 minut)
4. Choroby układu oddechowego (3 godziny):
a. Epidemiologia – przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowotwory płuc, niewydolność oddechowa (30 minut)
b. Patoﬁzjologia ww. chorób (30 minut)
c. Diagnostyka ww. chorób (30 minut)
d. Farmakoterapia (1 godzina):
i. Leki rozkurczające oskrzela (β2-mimentyki wziewne krótko- i długodziałające, leki przeciw-cholinergiczne wziewne krótko- i długo-działające, gliko-kortykosteroidy wziewne, steroidy doustne, inhibitor fosfodiesterazy 4 – roﬂumilast, leki w
niedoborze α1-antytrypsyny, mukolityki)
ii. Najnowsze badania – leki w I, II i III fazie badań (aktualnie nie stosowane) (30 minut)
5. Choroby układu nerwowego (2 godziny):
a. Epidemiologia – udar mózgu, otępienie – choroba Alzhaimera (30 minut)
b. Patoﬁzjologia ww. chorób (30 minut)
c. Diagnostyka ww. chorób (30 minut)
d. Farmakoterapia (30 minut):
i. Leczenie różnych postaci udaru mózgu
ii. Leczenie/spowalnianie choroby Alzhaimera
6. Choroby metaboliczne (3 godziny):
a. Epidemiologia – cukrzycy, zespołu metabolicznego, otyłości (30 minut)
b. Patoﬁzjologia ww. chorób (30 minut)
c. Diagnostyka ww. chorób (30 minut)
d. Farmakoterapia (1 godzina):
1.
i. Leki stosowane w cukrzycy: insuliny – podział ze względu na budowę chemiczną, podział ze względu na czas działania, modele i sposoby insulinoterapii, pompy insulinowe; doustne leki p/cukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika,
pochodne biguanidu (metformina), inhibitory α-glukozydazy, agoniści receptora jądrowego PPAR (pioglitazon), inhibitory ko-transportera sodowo-glukozowego (ﬂozyny), agoniści receptora peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP-1),
inhibitory peptydazy dipeptydylowej (DPP-4)

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

ii. Leki stosowane w leczeniu otyłości: orlistat, naltreksone/bupropion, liraglutyd
e. Najnowsze badania – leki w I, II i III fazie badań (aktualnie nie stosowane) (30 minut)
7. Nowotwory (3,5 godziny):
a. Epidemiologia i skrótowa patoﬁzjologia – nowotwory płuc, przewodu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, nowotwory piersi narządów rodnych (1 godzina)
b. Diagnostyka ww. chorób (30 minut)
c. Chemioterapia (2 godziny)
i. Wybrane leki i schematy stosowane aktualnie (1,5 godziny)
ii. Najnowsze wybrane badania – leki w I, II i III fazie badań (aktualnie nie stosowane) (30 minut)
8. Inne szeroko rozpowszechnione choroby (1,5 godziny):
a. Epidemiologia, patoﬁzjologia, diagnostyka i terapia przewlekłej niewydolności nerek, niedoczynności tarczycy, wirusowego zapalenia wątroby, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby zwyrodnieniowej stawów
9. Rozwój nowych leków – potencjalne cele, możliwości oddziaływania, oczekiwania i ograniczenia (7 godziny:
a. Układ krążenia:
i. Możliwości oddziaływania: kardiomiocyty (receptory powierzchniowe, aparat kurczliwy, mitochondria – źródła energii, desmosomy – połączenia kardiomiocytów), ﬁbroblasty (hamowanie procesu włóknienia), naczynia – możliwości
angiogenezy, śródbłonek naczyniowy (receptory powierzchniowe, przekaźnictwo)
ii. Jakie powinny być oczekiwania stawiane nowym lekom?
iii. Jakie są pewne a jakie możliwe/prawdopodobne ograniczenia?
b. Układ oddechowy:
i. Możliwości oddziaływania: pęcherzyki płucne (receptory, przekaźniki), komórki oskrzeli (przerost i hiperplazja), makrofagi; penetracja leków – leki doustne/wziewne
ii. Jakie powinny być oczekiwania stawiane nowym lekom?
iii. Jakie są pewne a jakie możliwe/prawdopodobne ograniczenia?
c. Układ nerwowy:
i. Możliwości oddziaływania: komórki nerwowe (receptory, przekaźnictwo, aksony), komórki gleju, komórki płynu mózgowo-rdzeniowego, bariera krew-mózg – deﬁnicja, znaczenie, możliwości i ograniczenia penetracji leków (leki hydro-/lipoﬁlne)
ii. Jakie powinny być oczekiwania stawiane nowym lekom?
iii. Jakie są pewne a jakie możliwe/prawdopodobne ograniczenia?
d. Choroby metaboliczne:
i. Możliwości oddziaływania: komórki/wyspy Langerhansa (receptory, przekaźnictwo, szlaki metaboliczne)
ii. Jakie powinny być oczekiwania stawiane nowym lekom?
iii. Jakie są pewne a jakie możliwe/prawdopodobne ograniczenia?
e. Nowotwory
i. Możliwości oddziaływania: podstawy biologii molekularnej nowotworów, podziały komórki, mechanizmy przerzutowania
ii. Jakie powinny być oczekiwania stawiane nowym lekom?
iii. Jakie są pewne a jakie możliwe/prawdopodobne ograniczenia?:
10. Warsztaty praktyczne (2 godziny):
a. Prezentacje przez studentów wybranego zagadnienia i proponowane rozwiązania (burza mózgów) (10 minut wystąpienie + 15 minut dyskusji)
11. Podsumowanie i zaliczenie (1 godzina)

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, zaliczenie testowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Synteza nieracemicznych leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a5f3efc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat stereochemii związków organicznych. Omówienie
metod syntezy ważnych związków organicznych oraz uświadomienie słuchaczom problemów związanych
z syntezą asymetryczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

22 / 268

W1

dysponuje wiedzą z zakresu chemii organicznej
i wskazuje na jej ścisły związek z informacjami
z obszaru stereochemii. 2. Potraﬁ określić kierunki
rozwoju stereochemii połączeń organicznych, katalizy
asymetrycznej oraz stereokontrolowanej syntezy
organicznej.

CHM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada podstawową umiejętność planowania
stereokontrolowanej syntezy organicznej,
z wykorzystaniem podstawowych informacji z zakresu
analizy retrosyntetycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ korzystać z literatury z obszaru stereochemii
organicznej, w tym z baz danych i czasopism
naukowych w sposób wystarczający do planowania
badań i opisu właściwości związków organicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

5

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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Stereoselektywna synteza związków nieracemicznych to niezwykle ważne
narzędzie syntezy organicznej laboratoriach naukowych oraz przemyśle
farmaceutycznym. Planując syntezę chemik musi wybrać metodę pozwalającą
otrzymać związki w formie enancjomerycznie czystej. Może być to realizowane na
drodze katalitycznej lub z użyciem stechiometrycznych ilości związków optycznie
czystych. Prezentowany wykład rozszerza podstawową wiedzę z obszaru
stereochemii organicznej oraz przedstawia klasyczne metody i najnowsze
osiągnięcia stereo kontrolowanej syntezy organicznej. Przedstawiony jest rozwój
koncepcji stereochemii i zarys historii syntezy/katalizy asymetrycznej. Wykład
obejmuje wprowadzenie nowych pojęć z obszaru syntezy wzbogaconych
enancjomerycznie związków w reakcjach utleniania, redukcji, reakcji aldolowej i
innych selektywnych metod tworzenia wiązania C-C. Ważnym zagadnieniem jest
przedstawienie modeli stereochemicznych dla wybranych reakcji, wyjaśnianie
używanych konwencji i koncepcji. Omówienie chiralnych katalizatorów
zawierających metale (kwasy Lewisa) jak również najnowszych osiągnięć
organokatalizy (w tym zastosowanie kwasów Brønsteda). Zaprezentowany
zostanie problem rozdziału mieszanin racemicznych i syntez z wykorzystaniem
związków naturalnych posiadających centra stereogeniczne. Istotna część
wykładu to przedstawienie strategii i taktyki syntezy asymetrycznej wybranych
produktów naturalnych.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Osiągnięcie 60% punktów z egzaminu końcowego

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Osiągnięcie 60% punktów z zaliczenia pisemnego - test oraz zadania
otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Licencjat z chemii, zaliczenie podstawowych kursów z chemii organicznej

Sylabusy
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Zaawansowane biomateriały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a60ae51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym procesie kształcenia w ramach wykładu „Zaawansowane biomateriały” student będzie posiadał
wiedzę dotyczącą projektowania, otrzymywania, charakterystyki i zastosowania różnego typu zaawansowanych
biomateriałów w medycynie i naukach pokrewnych. Student będzie również potraﬁł przedstawić problemy
z zakresu biomateriałów w sposób specjalistyczny oraz popularnonaukowy oraz będzie świadom roli odgrywanej
w przyszłości w środowisku zawodowym i społecznym. Student będzie także posiadał umiejętność sprawnego
korzystania z technologii informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody otrzymywania i sposoby wykorzystania
zaawansowanych biomateriałów w medycynie
i farmacji.

CHM_K2_W04

egzamin pisemny

W2

wykorzystać zaawansowane techniki badawcze
(analityczne/spektroskopowe/mikroskopowe) do oceny
składu i właściwości nowoczesnych biomateriałów.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

U1

zaprojektować materiały do zastosowania
w medycynie i farmacji oraz posiada umiejętność
doboru odpowiednich warunków otrzymania tych
biomateriałów oraz weryﬁkacji ich właściwości
ﬁzykochemicznych i biologicznych.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

zaprojektować biomateriały do określonych
zastosowań medycznych oraz w sposób krytyczny
przeanalizować wyniki badań dotyczących
zaawansowanych biomateriałów.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

przedstawić problemy z zakresu biomateriałów
stosowanych w medycynie specjalistom
i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk związanych z naukami o zdrowiu.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się rzetelnością i sumiennością
w nauce

CHM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student szanuje własność intelektualną i jest świadom
roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym

CHM_K2_K03

egzamin pisemny

K3

jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy
oraz korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Biomateriały na bazie polimerów:
Omówione zostaną nowoczesne układy polimerowe i hybrydowe stosowane w
biomedycynie w celach diagnostycznych (np. kontrasty do obrazowania
rezonansem magnetycznym), jak i terapeutycznych (np. nośniki leków). W
szczególności m.in.: biokompatybilne polimery naturalne (polisacharydy,
polipeptydy) i syntetyczne, polimery „inteligentne”, hydrożele, dendrymery,
nanokompozyty polimerowe mające zastosowanie jako nośniki do kontrolowanego
dostarczania i uwalniania leków, a także ﬁlmy polimerowe stosowane jako
antyadhezyjne i ochronne pokrycia terapeutycznych substancji, wszczepialnych
mikrourządzeń, czy też transplantowanych tkanek. Dodatkowo omówione zostaną
również szczotki polimerowe i układy hybrydowe jako platformy do konstruowania
biosensorów i materiały polimerowe stosowane w inżynierii tkankowej do
konstruowania rusztowań komórkowych.

1.

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

Biomateriały na bazie metali
Przedstawiony zostanie podział biomateriałów metalicznych i kryteria doboru
materiałów metalicznych do zastosowań biomedycznych. oraz zagadnienia takie
jak: biotolerancja, biozgodność, toksyczność i kancerogenność implantów
metalicznych a ich skład chemiczny. Omówiony będzie wpływ parametrów
ﬁzykochemicznych powierzchni biomateriału na odpowiedź komórkową. Podane
zostaną przykłady zastosowań biomateriałów metalicznych w chirurgii kostnej,
kardiologii, stomatologii i inne. Poruszona będzie tematyka związana z
modyﬁkacją powierzchni biomateriałów metalicznych w kierunku nadania jej
odpowiednich właściwości ﬁzykochemicznych i biologicznych.

2.

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

Biomateriały na bazie materiałów ceramicznych
3.

Podział i omówienie poszczególnych grup (ceramika bioinertna, bioaktywna i
resorbowalna w organizmie). Ceramika porowata i gęsta. Właściwości i
zastosowania ceramiki w medycynie.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Warunkiem
zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej możliwej
do uzyskania ilości punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

27 / 268

Farmakokinetyka i farmakodynamika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a61702d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami uwolnienia, wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu
i wydalania (LADME) leków, metodyką badań farmakokinetycznych i farmakodynamicznych oraz metodami
analitycznymi i spektroskopowymi stosowanymi do wyznaczania parametrów farmakokinetycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada zaawansowaną wiedzą z farmakokinetyki
i farmakodynamiki, w szczególności na temat losów
leku w organizmie oraz oddziaływania leku
ze związkami chemicznymi obecnymi w organizmach
żywych. Potraﬁ zdeﬁniować podstawowe pojęcia
farmakokinetyczne.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

posiada szczegółową wiedzę na temat
zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych do badań farmakokinetycznych
i farmakodynamicznych.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

dysponuje wiedzą na temat wykorzystywania
właściwości ﬁzykochemicznych leków w modelowaniu
procesów farmakokinetycznych.

CHM_K2_W03

egzamin pisemny

W4

dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą
zastosowania różnych grup leków w kontekście ich
farmakodynamiki.

CHM_K2_W04

egzamin pisemny

W5

dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania materiałów, energii
i aparatury w badaniach nad nowymi lekami.

CHM_K2_W05

egzamin pisemny

W6

posiada wiedzę na temat etyki i bioetyki w badaniach
farmakokinetycznych i farmakodynamicznych
z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.

CHM_K2_W06

egzamin pisemny

U1

potraﬁ obliczyć i zinterpretować parametry
farmakokinetyczne leków wyznaczone na podstawie
różnych modeli farmakokinetycznych. Potraﬁ
wykorzystać narzędzia informatyczne
do opracowywania i przedstawiania wyników badań.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ realizować badania z zakresu dostępności
biologicznej oraz biorównoważności w ocenie leków
i umie określić wymagania dotyczące tych badań.
Potraﬁ zastosować metody i modele matematyczne
w farmakokinetyce.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

potraﬁ wyjaśnić przyczyny i skutki oddziaływania
leków w organizmie oraz rozumie wpływ różnych
czynników na działanie leków. Potraﬁ obliczyć dawki
leków w zależności od schorzeń, wieku i czynników
genetycznych.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

U4

posiada umiejętność pracy zespołowej w celu
rozwiązywania problemów z zakresu farmakokinetyki
i farmakodynamiki.

CHM_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

15

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.

Farmakokinetyka
• Koncepcje i trendy badań farmakokinetycznych, strategie planowania badań
nad nowymi lekami, farmakokinetyka na tle innych kierunków w chemii
medycznej i farmakologii..
• Losy leku w organizmie: procesy uwolnienia, wchłaniania, dystrybucji,
metabolizmu i wydalania (LADME), czas półtrwania leku, stężenie maksymalne,
terapeutyczne i toksyczne, pole pod krzywą stężenia leku we krwi (AUC).
• Właściwości ﬁzykochemiczne leków a ich postać, klasyczne i zaawansowane
formy podawania leków, uwalnianie leku z różnych jego postaci.
• Wchłanianie leku a droga podania, biodostępność i biorównoważność.
• Dystrybucja leku w organizmie – procesy transportu leku: dyfuzja,
przechodzenie przez błony biologiczne (transport bierny, ułatwiony, czynny;
pinocytoza).
• Podstawowe pojęcia farmakokinetyczne: kompartment, objętość dystrybucji
(Vd), modele farmakokinetyczne (liniowa i nieliniowa).
• Metabolizm leku, enzymy metaboliczne, oddziaływanie leku z białkami i
lipoproteinami, metody wyznaczania stałych wiązania leku z biocząsteczkami.
• Procesy wydalania leku: pojęcie klirensu, klirens nerkowy i wątrobowy, stała
eliminacji leku.
• Metody spektroskopowe pomiaru stężenia leku w tkankach in vivo i ex vivo,
terapia monitorowana stężeniem leku we krwi (TDM).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4

2.

Farmakodynamika
• Najważniejsze cele terapeutyczne leków: kwasy nukleinowe, białka, enzymy,
receptory.
• Mechanizmy działania leków: biochemiczny, ﬁzykochemiczny; oddziaływanie
leków na transportery błonowe; cytoplazmatyczne i jądrowe.
• Czynniki wpływające na działanie leków: budowa chemiczna, wrażliwość
gatunkowa i rasowa, wiek, płeć, stany ﬁzjologiczne, stany patologiczne, wpływ
leków na wyniki badań diagnostycznych.
W1, W2, W3, W4, W5,
• Przykłady różnych grup leków w kontekście ich farmakodynamiki: leki
W6, U1, U2, U3, U4
przeciwbólowe, znieczulające, psychotropowe, przeciwpadaczkowe,
przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe, przeciwnowotworowe,
leki stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych, w zaburzeniach gospodarki
wodno-elektrolitowej, w chorobach kardiologicznych i naczyniowych, leki
wpływające na układ oddechowy, krwiotwórczy, pokarmowy, moczowo-płciowy, na
metabolizm węglowodanów, białek i lipidów, leki wpływające na procesy
metaboliczne kości, leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu - test
jednokrotnego wyboru lub-i pytania problemowe.
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Elementy inżynierii i technologii chemicznej w przemyśle
farmaceutycznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a620dfb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami i procesami jednostkowymi w przemyśle farmaceutycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii
medycznej oraz w warunkach przemysłowej produkcji
substancji leczniczych.

CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

raport, zaliczenie

U2

potraﬁ ocenić ryzyko zawodowe związane
z zatrudnieniem w zakładach farmaceutycznych.

CHM_K2_U05

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków
zawodowych.

CHM_K2_K01

raport, zaliczenie

K2

jest świadom zagrożeń związanych z zatrudnieniem
w zakładach farmaceutycznych i wykazuje się
odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak
i wykonywaniu powierzonych zadań.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02

raport, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

laboratoria

20

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady dobrej praktyki wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP).
Charakterystyka przemysłu farmaceutycznego.

W1

2.

WYKŁADY: Omówienie zasad powiększania skali procesu produkcji substancji
leczniczych (Scale-up). Omówienie operacji jednostkowych stosowanych w
przemyśle farmaceutycznym - wymiana ciepła i masy, ﬁltracja, suszenie,
krystalizacja, destylacja i zatężanie roztworów, mieszanie, absorpcja i adsorpcja.

W1

Sylabusy
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3.

WYKŁADY: Omówienie podstawowych typów reaktorów chemicznych stosowanych
w przemyśle farmaceutycznym.

W1

4.

WYKŁADY: Omówienie podstawowych zasad technologicznych - zasady
najlepszego wykorzystania energii, zasady najlepszego wykorzystania surowców,
zasady najlepszego wykorzystania aparatury oraz zasad zielonej chemii.

W1

5.

WYKŁADY: Omówienie technologii otrzymywania wybranych środków leczniczych.

W1

6.

LABORATORIUM: Studenci wykonują 6 ćwiczeń laboratoryjnych pozwalających w
praktyce poznać wybrane operacje jednostkowe stosowane w przemyśle
farmaceutycznym (wymiana ciepła i masy, ﬁltracja, suszenie, destylacja,
mieszanie, absorpcja i adsorpcja) oraz strategie stosowane przy zwiększaniu skali
produkcji.

W1, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

test zaliczeniowy

laboratoria

raport, zaliczenie

zaliczenie kolokwium wstępnego, pozytywna ocena z raportu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a62c58e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

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

G1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z zaawansowanymi, najważniejszymi technikami analitycznymi
stosowanymi w chemii medycznej i dziedzinach pokrewnych w ujęciu teoretycznym (podstawy teoretyczne
działania danych technik i konstrukcji urządzeń badawczych), wraz ze wskazaniem praktycznych rozwiązań
zagadnień związanych z wykorzystaniem analizy chemicznej w chemii medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ wymienić i scharakteryzować podstawowe
techniki analityczne stosowane w analizie ilościowej,
przydatne w weryﬁkacji aktywności związków
czynnych biologicznie

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu podstaw
teoretycznych i zastosowań biomedycznych technik
spektroskopii atomowej, technik chromatograﬁcznych,
technik elektroforetycznych
i termoforetycznych,techniki spektrometrii mas oraz
technik łączonych (HPLC-MS, GC-MS, CE-MS), technik
elektrochemicznych i bioczujników

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

potraﬁ wymienić i scharakteryzować podstawowe
techniki przygotowania próbek do analizy.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

potraﬁ wymienić i scharakteryzować wybrane sposoby
miniaturyzacji i automatyzacji metod analitycznych

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W5

potraﬁ wymienić i scharakteryzować podstawowe
metody kalibracji metod analitycznych.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W6

rozumie znaczenie pojęcia walidacji metod
analitycznych oraz potraﬁ zaproponować procedurę
walidacji wybranych metod analitycznych

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W7

rozumie znaczenie pojęcia „zielonej metody
analitycznej” oraz potraﬁ krytycznie oceniać metody
analityczne pod względem energochłonności
i obciążenia środowiska naturalnego.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ zaproponować
zastosowanie wybranych technik instrumentalnych
do badania aktywności związków czynnych
biologicznie

CHM_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

potraﬁ dokonać wyboru optymalnej metody
analitycznej pod kątem zasad „zielonej chemii”.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

potraﬁ przygotować prezentację multimedialną
na wybrane tematy związane z chemią medyczną oraz
brać aktywny udział w dyskusji naukowej
po prezentacjach wygłoszonych przez inne osoby

CHM_K2_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cechuje się sumiennością i rzetelnością w podejściu
do obowiązków obejmujących nieustanne poszerzanie
wiedzy oraz aktywny udział w seminariach

CHM_K2_K02

prezentacja

K2

potraﬁ dokonać krytycznego wyboru zaufanych źródeł
informacji naukowej

CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

potraﬁ zastosować nowoczesne technologie
informacyjne w opracowywaniu i prezentacji zdobytej
wiedzy.

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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seminarium

15

przygotowanie do egzaminu

23

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

konsultacje

2

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.

1) Zapoznanie studentów z technikami spektrometrii atomowej: absorpcyjnej
spektometrii atomowej AAS oraz emisyjnej spektrometrii atomowej AES (w tym z
fotometrią płomieniową, spektrograﬁą oraz z technikami plazmowymi, np. ICP),
oraz z ich wybranymi zastosowaniami bio-medycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, K2

2.

2) Zapoznanie studentów z różnymi technikami chromatograﬁcznymi:
wysokosprawną chromatograﬁą cieczową HPLC, chromatograﬁą gazową GC,
chromatograﬁą adsorpcyjną, chromatograﬁą jonowymienną, sączeniem
molekularnym, chromatograﬁą ﬂuidalną oraz cienkowarstwową TLC; oraz z ich
wybranymi zastosowaniami bio-medycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, K2

3.

3) Zapoznanie studentów z technikami wykorzystującymi proces elektroforezy i
termoforezy: z elektroforezą żelową, elektroforezą kapilarną CE (strefową
elektroforezą kapilarną, micelarną elektrokinetyczną chromatograﬁą i innymi),
mikroskalową termoforezą MST; oraz z ich wybranymi zastosowaniami biomedycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, K2

4.

4) Zapoznanie studentów z techniką spektrometrii mas MS oraz z technikami
sprzężonymi/tandemowymi bazującymi na połączeniu detektora MS z układem
rozdzielania chromatograﬁcznego (HPLC-MS, GC-MS) lub elektroforetycznego (CEMS); oraz z ich wybranymi zastosowaniami bio-medycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, K2

5.

5) Zapoznanie studentów z technikami elektrochemicznymi (potencjometrią,
kulometrią, elektrograwimetrią, woltamperometrią, miareczkowaniem
amperometrycznym oraz konduktometrią), a także z bioczujnikami (biosensorami)
wykorzystującymi techniki elektrochemiczne; oraz z ich wybranymi
zastosowaniami bio-medycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, U3, K2

6.

6) Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek (różne typy
ekstrakcji, mineralizacja), oraz z metodami miniaturyzacji i automatyzacji
pomiarów (z koncepcją lab-on-a-chip, robotami analitycznymi – np. z
W1, W2, W3, W4, W5,
zautomatyzowanymi metodami immunoenzymatycznymi ELISA, z techniką analizy W6, W7, U2, K2
wstrzykowo-przepływowej, oraz z analizą reakcji w formacie on-line w przypadku
metod rozdzielania – HPLC, CE).

7.

7) Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami kalibracji pomiarów
analitycznych (metoda serii wzorców, metoda dodatku wzorca, metoda wzorca
wewnętrznego, oraz z pojęciami walidacji metod analitycznych na przykładach
wybranych technik instrumentalnych) i „zielonej metody analitycznej”.

Sylabusy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U2, U3, K2
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Seminarium:
Treścią części seminaryjnej będzie przygotowanie przez studentów prezentacji
multimedialnych na wybrane tematy wskazane przez osobę prowadzącą zajęcia,
pokrywające się i częściowo wykraczające poza tematykę poruszaną na
wykładzie, połączonych z dyskusją merytoryczną aktywizującą całą grupę
studentów.

8.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie wymaganego minimalnego progu punktowego; uzyskana ocena
5.0 z seminarium zapewnia dodatkowe 10% punktów; uzyskana ocena 4.5
z seminarium zapewnia dodatkowe 5% punktów.

seminarium

prezentacja

Ocena prezentacji wygłoszonej na seminarium – uzyskanie oceny
pozytywnej (minimum 3,0),

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a636575.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z zastosowaniem praktycznym podstawowych technik
analitycznych stosowanych w chemii medycznej i dziedzinach pokrewnych. Zdobyte wiedza, umiejętności
i doświadczenie będą dobrą podstawą do podjęcia dalszej praktyki badawczej w ramach kursów realizowanych
w dalszym toku studiów oraz po zakończeniu studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu podstaw
teoretycznych i zastosowań biomedycznych technik
spektroskopii atomowej, technik chromatograﬁcznych,
techniki spektrometrii mas oraz technik łączonych
(GC-MS), technik elektrochemicznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

rozumie znaczenie pojęcia walidacji metod
analitycznych i jej wybranych parametrów.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport

W3

rozumie znaczenie pojęcia „zielonej metody
analitycznej” oraz potraﬁ krytycznie oceniać metody
analityczne pod względem energochłonności
i obciążenia środowiska naturalnego.

CHM_K2_W03

zaliczenie pisemne,
raport

U1

wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ zaproponować
i zastosować wybrane techniki instrumentalne
do badania aktywności związków czynnych
biologicznie.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

potraﬁ zastosować wybrane techniki instrumentalne
do przeprowadzenia analiz jakościowych i ilościowych
związków istotnych z biologicznego punktu widzenia.

CHM_K2_U02

raport

U3

potraﬁ krytycznie oceniać wyniki analiz jakościowych
i ilościowych oraz zaproponować potencjalne metody
alternatywne o wyższej wiarygodności.

CHM_K2_U02

zaliczenie ustne, raport

U4

potraﬁ dokonać wyboru optymalnej metody
analitycznej pod kątem zasad „zielonej chemii”

CHM_K2_U02

zaliczenie ustne

U5

potraﬁ współpracować z innymi osobami podczas
obsługi wybranych instrumentów badawczych oraz
przygotowania eksperymentów.

CHM_K2_U04

zaliczenie ustne, raport

U6

zna zasady BHP i stosuje się do nich podczas pracy
laboratoryjnej.

CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadom zagrożeń wynikających z pracy
z groźnymi odczynnikami chemicznymi dla siebie
samego oraz środowiska naturalnego.

CHM_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

jest świadom podstawowych zasad etyki w pracy
naukowej, stosuje je podczas wykonywania
powierzonych obowiązków.

CHM_K2_K01

raport

K3

potraﬁ dokonać krytycznego wyboru zaufanych źródeł
informacji naukowej.

CHM_K2_K01

raport

K4

potraﬁ zastosować nowoczesne technologie
informacyjne w opracowywaniu i prezentacji zdobytej
wiedzy.

CHM_K2_K04

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie raportu

25

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykorzystanie zaawansowanych technik instrumentalnych w analizach
biomedycznych i farmaceutycznych, w szczególności: 1) chromatograﬁa gazowa
sprzężona ze spektrometrem mas; 2) wysokosprawna chromatograﬁa cieczowa z
detekcją spektrofotometryczną, 3) fotometria płomieniowa i atomowa
spektrometria absorpcyjna, 4) techniki elektrochemiczne (amperometria,
miareczkowanie konduktometryczne, potencjometria bezpośrednia), 5)
miareczkowanie instrumentalne, 6) mineralizacja próbek, 7) spektrofotometria

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena raportów z ćwiczeń laboratoryjnych – uzyskanie
minimalnego progu punktowego dla sumy punktów uzyskanych z
wszystkich raportów. Kolokwium pisemne jako wstęp do ćwiczeń
laboratoryjnych – uzyskanie minimalnego progu punktowego dla
sumy punktów uzyskanych z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
Obserwacja i rozmowa ze studentem podczas pracy (aktywność)
– uzyskanie oceny pozytywnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zaawansowane metody modelowania molekularnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a64be87.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 24, seminarium: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi i kwantową
naturą tych oddziaływań. W ramach wykładu studenci zapoznają się z metodami obliczeniowymi chemii
teoretycznej. Wśród omawianych metod znajdą się metoda Hartree-Focka, jedno- i wieloeferencyjne metody post
Hartree-Fockowskie, metody wywodzące się z teorii funkcjonałów gęstości, metody półempiryczne, metody
wielowarstwowe i klasyczne pola siłowe. Nacisk zostanie położony na adekwatność danej metody do opisu
oddziaływań międzycząsteczkowych oraz zakres jej stosowalności. Całość materiału będzie ilustrowana
zastosowaniami metod obliczeniowych chemii do opisu układów o znaczeniu biomedycznym.

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 posiada zaawansowaną wiedzą ogólną
z zakresu modelowania molekularnego metodami
klasycznymi.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student posiada wiedzę wymaganą do modelowania
molekularnego związków bioaktywnych.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

student dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa
i racjonalnego wykorzystania energii i aparatury
naukowej

CHM_K2_W05

prezentacja

W4

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki, zasad
ochrony własności intelektualnej oraz typów licencji
oprogramowania używanego w modelowaniu
molekularnym.

CHM_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

realizować zadania badawcze w obszarze chemii
medycznej.

CHM_K2_U02

prezentacja

U2

przedstawić sposoby wykorzystania modelowania
molekularnego do rozwiązania problemów z zakresu
chemii medycznej specjalistom i niespecjalistom.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością w prowadzeniu badań.

CHM_K2_K01

prezentacja

K2

student szanuje własność intelektualną i prawa
autorskie.

CHM_K2_K03

prezentacja

K3

student jest świadomy konieczności stałego
doskonalenia własnego warsztatu naukowego
i poszerzania wiedzy.

CHM_K2_K04

prezentacja

K4

potraﬁ krytycznie analizować doniesienia literaturowe
i materiały naukowe umieszczane w Internecie

CHM_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

24

seminarium

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

18

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Stały postęp w obszarze technologii komputerowej przyczynił się do ogromnego
zainteresowania metodami obliczeniowymi chemii. Obecnie metody te stały się
podstawowym narzędziem do opisu własności złożonych układów molekularnych.
Podobnie jak w spektroskopii, gdzie w zależności od długości promieniowania
świetlnego stosuje się odpowiednie techniki pomiarowe, tak w chemii
obliczeniowej, w zależności od wielkości układu molekularnego stosuje się
różnorodne metody obliczeniowe. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z
całym wachlarzem metod obliczeniowych chemii. Znajomość tych metod, a ściśle
rzecz ujmując założeń, na których są oparte, jest podstawą współczesnego
laboratorium in silico. Elementem scalającym omawiane techniki obliczeniowe
będą oddziaływania międzymolekularne. Fizycznie uzasadnione komponenty tych
oddziaływań zostaną wprowadzone w oparciu o podwójny rachunek zaburzeń o
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
adaptowanej symetrii. Każda metoda obliczeniowa będzie analizowana pod kątem
U3, K1, K2, K3, K4
adekwatności opisu oddziaływań między-cząsteczkowych. Wśród omawianych
metod znajdą się tak metody kwantowo-chemiczne (metody post HartreeFockowskie, metody wywodzące się z teorii funkcjonałów gęstości, metody
półempiryczne), jak i metody klasyczne (pola siłowe) oraz metody hybrydowe
(wielowarstwowe). Oprócz opisu statycznego związanego z analizą punktów
stacjonarnych, czy też wybranych przekrojów hiperpowierzchni energii
potencjalnej, zostaną omówione metody pozwalające opisać ewolucję układów
molekularnych w czasie. Wykorzystanie metod obliczeniowych będzie bogato
ilustrowane na przykładzie różnorodnych układów o znaczeniu biomedycznym, np.
opis centrum aktywnego enzymów, kompleksy inkluzyjne, zachowanie się leków w
błonach fosfolipidowych, oddziaływanie receptor ligand (dokowanie molekularne),
etc.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) oraz
komunikat wygłoszony w trakcie zajęć seminaryjnych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach
seminaryjnych oraz przygotowanie i wygłoszenie komunikatu.

seminarium

prezentacja

Komunikat - przedstawienie wybranej przez wykładowcę pracy
naukowej w formie prezentacji multimedialnej.

Sylabusy
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Zagrożenia w środowisku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.5ca756a656f59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1022Bezpieczeństwo i higiena pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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: 10, laboratoria: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów zaawansowanej wiedzy w zakresie zagrożeń występujących
w środowisku pracy. Studenci posiądą wiedzę na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących prawnej ochrony
pracy, technik stosowanych w ocenie ryzyka zawodowego, poznają szkodliwe czynniki chemiczne, ﬁzyczne
i biologiczne obecne w środowisku pracy, a także skutki ich oddziaływania na organizm człowieka. Istotnym
celem jest również zdobycie wiedzy na temat metodologii poboru próbek powietrza na stanowisku
i w pomieszczeniu pracy, stosowanych technik analitycznych oraz umiejętność obliczania wskaźników ekspozycji
do ocena zgodności warunków pracy z normatywami higienicznymi.

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 dysponuje wiedzą z zakresu zaawansowanych
technik stosowanych w poborze próbek powietrza
na stanowisku pracy oraz w ich analizie

CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa
na stanowisku pracy

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

student zna podstawowe zapisy prawne w odniesieniu
do bezpieczeństwa środowiska pracy

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

student zna klasyﬁkację czynników szkodliwych
spotykanych na stanowisku pracy oraz zagrożenia
z nimi związane

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W5

wskazać drogi narażenia oraz efekty działania
szkodliwych czynników chemicznych, ﬁzycznych
i biologicznych na organizm człowieka

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W6

student zna podstawowe założenia ergonomii
stanowisk pracy.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętność sporządzania raportów
z przeprowadzonych badań stanowiska pracy

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać optymalną technikę i przeprowadzić pobór
próbek powietrza na stanowisku pracy w oparciu
o obowiązujące normy

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

dobrać odpowiednie metody statystyczne i obliczyć
wskaźniki narażenia na czynniki niebezpieczne
w środowisku pracy

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

opracować wyniki analiz chemicznych i ﬁzycznych
zgodnie z normami oceny zagrożenia środowiska
pracy

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U5

organizować i kierować pracą w grupie

CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U6

przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością w nauce i wykonywaniu
obowiązków zawodowych

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

student jest świadom zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak
i wykonywaniu badań eksperymentalnych

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

student jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

student przestrzega zasad prawnych wynikających
z prawa pracy

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K5

ocenić stan bezpieczeństwa swojego stanowiska
pracy, potraﬁ zorganizować bezpieczną prace dla
zespołu, którym kieruje

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

laboratoria

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykład:

1.

Sylabusy

Wprowadzenie - statystyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Polsce.
Prawna ochrona pracy w Polsce - wybrane zagadnienia. Kodeks pracy i ustawy
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. REACH i CLP. Percepcja
sygnałów w środowisku pracy. Ergonomia stanowiska pracy. Podstawowe czynniki
zagrożeń w środowisku pracy. Klasyﬁkacja czynników szkodliwych. Czynniki
chemiczne: drogi wchłaniania, rodzaje szkodliwego działania, następstwa
narażenia. Normy dopuszczalnych poziomów substancji chemicznych. Karta
charakterystyki substancji niebezpiecznych. Pobór próbek i analiza
zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia pyłowe. Ocena ryzyka zawodowego.
Wskaźniki ekspozycji, ocena zgodności warunków pracy z normatywami. Czynniki
ﬁzyczne: hałas, promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, drgania
mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie jonizujące. Czynniki biologiczne:
wirusy, bakterie i grzyby. Przegląd środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, K1, K2, K3, K4, K5
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Zajęcia laboratoryjne:
Oznaczanie stężenia lotnych związków organicznych w powietrzu na stanowisku
pracy metodą chromatograﬁi gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.
• Pobór próbek powietrza na stanowisku pracy, analiza chromatograﬁczna
• Interpretacja wyników, obliczanie wskaźników narażenia do porównania z NDS
Identyﬁkacja źródeł emisji lotnych związków organicznych w powietrzu
wewnętrznym techniką Headspace w połączeniu z metodą chromatograﬁi gazowej
i spektrometrią mas.
2.

U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4, K5

Oznaczanie stężenia pyłów na stanowisku pracy
• Pobór próbek powietrza techniką stacjonarną, oznaczenie stężenia pyłu
całkowitego i frakcji respirabilnej
• Oznaczanie zawartości wolnej (krystalicznej) krzemionki w pobranych próbka
pyłu
• Interpretacja wyników, obliczanie wskaźników narażenia do porównania z
wartościami NDS
Pomiary mikroklimatu pomieszczeń pracy - warunki termiczne, wilgotność
względna, wymiana powietrza
Pomiary narażenia zawodowego na hałas

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę uzyskanie zaliczenia z zajęć laboratoryjnych, udział w wykładzie

laboratoria

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, przygotowanie do
zajęć, zaliczenie sprawozdań

48 / 268

Zaawansowane techniki spektroskopowe w chemii medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.210.1589195470.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przygotowanie studenta o proﬁlu chemii medycznej w kierunku zastosowania technik spektroskopii
molekularnej do rozwiązywania problemów z zakresu farmakologii, medycyny oraz prowadzenia badań
modelowych zjawisk 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

potraﬁ na podstawie zdobytej wiedzy dokonać wyboru
odpowiedniej techniki spektroskopowej w celu
określenia aktywności biologicznej danego związku
i jego identyﬁkacji. Potraﬁ posługiwać się pojęciami
spektroskopii molekularnej, rozpoznać czy dana
struktura molekularna stanowi grupę w sensie
matematycznym.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ posługiwać się technikami spektroskopii
absorpcyjnej, emisyjnej i rozpraszania. Potraﬁ
zaprojektować eksperyment z zastosowaniem
spektroskopii molekularnej do modelowania
celowanych właściwości ﬁzyko-chemicznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

w oparciu o posiadane widma i wyniki
przeprowadzonych obliczeń potraﬁ interpretować
strukturę molekularną bioaktywnej cząsteczki lub ich
mieszanin na skutek stresu. Potraﬁ rozpoznać
chiralność aktywnej biologicznie cząsteczki
na podstawie widm spektroskopii chiralooptyczne.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ przedstawić aktualne kierunki rozwoju technik
spektroskopowych i przedstawić sposób ich
zrównoważonego wykorzystania w problemach chemii
medycznej.

CHM_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę na projektowanie
samodzielnej pracy badawczej oraz przedstawienie jej
wyników z uwzględnieniem zasad ochrony własności
intelektualnej.

CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ wybrać odpowiednie narzędzie i korzystać
z niego w samodzielnej analizie własności
biologicznych i chemicznych cząsteczek o nieznanej
aktywności biologicznej.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wyznaczyć oraz zinterpretować wybrane
wielkości ﬁzykochemiczne z widm danego typu
i korelować wyniki otrzymane różnymi metodami
spektroskopowymi.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ łączyć wiedzę z zakresu chemii, biologii oraz
medycyny w celu zaplanowania i przeprowadzenia
badań w układach biologicznych.

CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ zaplanować i realizować powierzone działania
w sposób uwzględniający optymalne wykorzystanie
czasu.

CHM_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

rozumie powiązania pomiędzy znajomością
najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem medycyny
i farmacji oraz koniecznością stałego uaktualniania
swoich kompetencji w tym zakresie.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

potraﬁ powiązać uzyskaną wiedzę i konieczność jej
stałej aktualizacji z rozwojem związanym z dalszymi
etapami nauki oraz przyszłej pracy zawodowej.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

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.

Kurs obejmuje podstawy teoretyczne metod spektroskopowych (w tym teoria
grup), które są wykorzystywane w analizie chemicznej, biochemicznej,
bioﬁzycznej i klinicznej próbek o znaczeniu medycznym. Podstawą do ich
zrozumienia jest teoria grup przedstawiona ze szczególnym uwzględnieniem
biomolekuł a następnie zostaną omówione techniki spektroskopowe w oparciu o
wywołane zjawisko ﬁzyczne, tj. rozpraszania ramanowskiego (efekt rezonansowy i
wzmocnienia powierzchniowego w porównaniu z klasycznym rozpraszaniem,
rozpraszanie spontaniczne i stymulowane), absorpcji (w IR i UV-Vis pod kątem
rodzaju technik i zakresu ich zaawansowanego zastosowania) i emisji
(ﬂuorescencja, fosforescencja, FRET), oraz podstawy spektroskopii chiraloptycznej
(ECD, VCD, ROA). Tam gdzie będzie miało to zastosowanie, omówiony zostanie
tryb obrazowania. Konwersatorium omówi również sposoby analizy bezpośredniej
i pośredniej widm wykorzystywanej w zastosowaniach spektroskopii molekularnej
do rozwiązywaniu problemów związanych z chemią medyczną.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kolokwiów cząstkowych z każdego tematu
konwersatoryjnego. Ocena końcowa: średnia zaliczeń z
wszystkich tematów konwersatoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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English for Medicinal Chemistry B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.230.623af07fc4681.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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:

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

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U05,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
CHM_K2_U03
ze studiowanym kierunkiem

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U6

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

CHM_K2_U03

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U06

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

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

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

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

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

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

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 prac pisemnych

5

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Sylabusy
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

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

lektorat

30

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
U5

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
U3, U4, U5, U6, U8

3.
formal e-mail, chart description, report, summary, essay
4.

Sylabusy

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

W1, W2, W3, W4, U10,
U3, U5, U7, U8, U9, K1,
K2, K3
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Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

5.

U11, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Medical advances
Human body systems
Micro-organism and disease
Equipment in the chemical laboratory
Spectroscopy and its application
Laboratory techniques
Drug discovery
Placebo eﬀect
Roles in a pharmaceutical company

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
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 (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (np. rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych
(np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa
obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania. Egzamin (po 2
semestrach nauki) 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 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 Medicinal Chemistry C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.230.623af07fce826.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

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:

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

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U4

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U6

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

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

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

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U05,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U8

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

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U05,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

CHM_K2_U06

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

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

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

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

CHM_K2_K04

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

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

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

lektorat

30

Przygotowanie prac pisemnych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, K3, K4

Sylabusy
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2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, K3, K4

formal email, report, abstract, essay, chart description

W1, W2, W3, W4, U10,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K3

4.

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

U3, U4, U5, U7, U8, K1,
K2, K3, K4, K5

5.

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

U11, K5

3.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Medical advances
Human body systems
Micro-organism and disease
Equipment in the chemical laboratory
Spectroscopy and its application
Laboratory techniques
Drug discovery
Placebo eﬀect
Roles in a pharmaceutical company

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W3, W4, U10, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
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 (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, burza
mózgów, metoda sytuacyjna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (np. rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych
(np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa
obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania. Egzamin (po 2
semestrach nauki) 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
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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Analiza farmaceutyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca7569ca5fbd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

cele i zadania analizy farmaceutycznej

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

wyniki badań dotyczących składu i czystości leków

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne

akty prawne dotyczących badań kontrolnych leków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W05,
CHM_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z wiedzy z chemii analitycznej
i farmaceutycznej ocenić tożsamość i czystość leków.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

przeprowadzić podstawowe badania różnych postaci
leków.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U05,
CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne

K1

oceny znaczenie kontroli jakości leków i ich postaci
farmaceutycznych w aspekcie ich bezpieczeństwa dla
pacjenta.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

korzystać z literatury naukowej w celu poszerzania
swojej wiedzy.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

5

przeprowadzenie badań literaturowych

4

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.

Wykład obejmuje informacje na temat badania czystości leków, uwalniania z
postaci farmaceutycznych, stabilności i zawartości substancji aktywnej. Badanie
analityczne ekstraktów leczniczych. Walidacja metod w analizie farmaceutycznej.
Charakterystyka metod analitycznych stosowanych w analizie leków. Metody
spektroskopowe w analizie farmaceutycznej (UV-vis, IR, NIRA). Metody
chromatograﬁczne w analizie farmaceutycznej (GC, HPLC), Metody ekstrakcji w
analizie farmaceutycznej Przykłady badania czystości i analizy ilościowej
wybranych leków. Metody badania postaci leków (tabletek, kapsułek, płynów
leczniczych maści, czopków)., Badani kontrolne w analizie farmaceutycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Wykład obejmuje informacje na temat badania czystości leków, uwalniania z
postaci farmaceutycznych, stabilności i zawartości substancji aktywnej. Badanie
analityczne ekstraktów leczniczych. Walidacja metod w analizie farmaceutycznej.
Charakterystyka metod analitycznych stosowanych w analizie leków. Metody
spektroskopowe w analizie farmaceutycznej (UV-vis, IR, NIRA). Metody
chromatograﬁczne w analizie farmaceutycznej (GC, HPLC), Metody ekstrakcji w
analizie farmaceutycznej Przykłady badania czystości i analizy ilościowej
wybranych leków. Metody badania postaci leków (tabletek, kapsułek, płynów
leczniczych maści, czopków)., Badani kontrolne w analizie farmaceutycznej.

2.

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie – obecność na 4 z 5 wykładów Egzamin – test jednokrotnego
wyboru (ocena pozytywna od 60% poprawnych odpowiedzi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy chemii analitycznej

Sylabusy
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Od syntezy chemicznej do bioaktywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a879252.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie na wybranych przykładach pełnej ścieżki prac, prowadzonych w trakcie
tworzenia nowych organicznych związków do zastosowania w potencjalnych terapiach przeciwnowotworowych.
Uczestnik kursu będzie miał możliwość przeprowadzenia kolejnych etapów syntezy i analizy aktywności
biologicznej wybranych molekuł, zaprojektowanych do precyzyjnego celowania w aktywność białek,
zaangażowanych w procesy nowotworzenia. Po ukończeniu kursu student będzie posiadał teoretyczną
i praktyczną wiedzę na temat wyboru celu terapeutycznego, projektowania i optymalizacji struktury chemicznej,
syntezy organicznej wybranych związków, znaczenia charakterystyki jakości uzyskanych produktów oraz metod
oznaczania ich aktywności biologicznej, zarówno w izolowanych układach in vitro, jak i w testach komórkowych.

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

w pogłębionym stopniu fakty i teorie z zakresu chemii
i nauk pokrewnych pozwalające na tworzenie nowych
związków bioaktywnych i metodyki weryﬁkacji ich
aktywności biologicznej.

CHM_K2_W01

zaliczenie ustne

W2

w pogłębionym stopniu fakty i metodologię z zakresu
zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w chemii
medycznej.

CHM_K2_W02

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

W3

metody analizy retrosyntetycznej oraz planowania
strategii i taktyki syntezy organicznej.

CHM_K2_W03

zaliczenie ustne,
prezentacja

W4

zasady bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania
surowców, energii i aparatury w praktyce
laboratoryjnej chemii medycznej.

CHM_K2_W05

zaliczenie ustne

U1

wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin
zaprojektować związki i materiały do wykorzystania
w biomedycynie i medycynie, dobrać odpowiednie
warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody
weryﬁkacji ich aktywności biologicznej.

CHM_K2_U01

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

U3

przedstawić problemy z zakresu chemii medycznej
i dziedzin pokrewnych specjalistom i niespecjalistom,
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić dyskusję
na tematy związane z projektowaniem związków
bioaktywnych oraz doborem i modyﬁkacją materiałów
wykorzystywanych w biomedycynie i medycynie
z uwzględnieniem aspektów etycznych, a także
komunikuje się w języku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii.

CHM_K2_U03

raport, prezentacja

U4

organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

zaliczenie ustne

U5

ocenić ryzyko zawodowe.

CHM_K2_U05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością
w nauce.

CHM_K2_K01

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną.

CHM_K2_K02

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

K3

przestrzegania etosu badacza, poszanowania
własności intelektualnej i świadomego odgrywania roli
w środowisku zawodowym i społecznym.

CHM_K2_K03

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji oraz działania w sposób
przedsiębiorczy.

CHM_K2_K04

zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zajęcia laboratoryjne:

1.

Prezentacja przykładowych celów molekularnych, zaangażowanych w procesy
nowotworzenia, istotnych z punktu widzenia projektowania małocząsteczkowych
związków o charakterze terapeutycznym (białka MDM2/p53, PD-1/PD-L1, itp.).
Wskazanie strategii projektowania przykładowych małocząsteczkowych związków
oraz przeprowadzenie syntez wieloetapowych i wieloskładnikowych wybranych
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
związków, np. z grupy antagonistów białka MDM2. Przeprowadzenie analizy
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
uzyskanych związków oraz charakterystyka ich oddziaływania z białkowymi celami
K4
molekularnymi z wykorzystaniem metod spektroskopii NMR. Charakterystyka
aktywności biologicznej uzyskanych związków oraz związków referencyjnych z
wykorzystaniem hodowli ludzkich linii komórkowych oraz metod takich jak test
MTT, hybrydyzacja western blot czy barwienia ﬂuorescencyjne. Sporządzenie
raportu (sprawozdania) z wykonanych syntez, analiz i oznaczeń wraz z nauką
wyciągania odpowiednich wniosków oraz oceną przydatności testowanych
związków do zastosowań terapeutycznych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, zaliczenie cząstkowych kolokwiów
ustnych, przygotowanie ustnej prezentacji multimedialnej i
złożenie raportu z przeprowadzonych syntez i oznaczeń.
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Zaawansowane metody biochemiczne w chemii medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756a9c3283.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie Studentów z zaawansowanymi metodami i technikami badawczymi
wykorzystywanymi standardowo w nowoczesnych laboratoriach biochemicznych do produkcji, oczyszczania
i charakterystyki produktów białkowych w tym różnej klasy naturalnych biofarmaceutyków czy rekombinowanych
białek terapeutycznych, a także analiza oddziaływań białek (receptorów) z wybranymi małocząsteczkowymi
ligandami bioaktywnymi o potencjalnym działaniu terapeutycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

71 / 268

W1

student zna stosowane powszechnie techniki
chromatograﬁczne i rozumie zasady rozdziału białek
przy wykorzystaniu tych technik. Rozumie i zna
zjawiska leżące u podstaw metod stosowanych
do oceny czystości preparatów białkowych, w tym
podstawy teoretyczne i rodzaje elektroforezy
prowadzonej w żelach poliakrylamidowych. Dysponuje
wiedzą na temat metod pozwalających na oznaczenie
preparatów białkowych, np. metody Lowry'ego,
Bradforda, BCA i innych (zna ograniczenia i zalety
różnych technik oznaczania stężeń białek). Rozumie
zasadę badania oddziaływań białko-ligand za pomocą
techniki opóźnienia w żelu poliakrylamidowym. Potraﬁ
wyjaśnić podstawy techniki western blot. Zna i potraﬁ
wymienić różne rodzaje testów pozwalających
weryﬁkować przeżywalność komórek poddanych
działaniu cytostatyków. student wie na czym polega
zjawisko stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej
spektroﬂuorymetrii oraz rozumie w jaki sposób można
zastosować te techniki do badania oddziaływań białkoligand. Potraﬁ wyjaśnić na czym polega zjawisko
dichroizmu kołowego oraz opisać jak można
wykorzystać CD do badania struktury i stabilności
białek. Posiada wiedzę na temat wykorzystania
spektrofotometrii UV-VIS do oznaczania stężeń białek

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U06

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

oczyszczać mieszaniny białkowe przy użyciu metod
chromatograﬁcznych i otrzymywać preparaty białkowe
o wysokiej czystości. Potraﬁ ocenić czystość
białkowego na podstawie wyników elektroforezy SDSPAGE. Podsiada umiejętność oznaczania stężenia
białek metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Potraﬁ
zaprojektować eksperymenty weryﬁkujące
poprawność fałdowania białka oraz stabilność
strukturalną białka przy wykorzystaniu zjawiska CD.
Zna metody pozwalające na weryﬁkację aktywności
otrzymanego preparatu białkowego: potraﬁ
przeprowadzić badanie oddziaływania białko-ligand
przy pomocy stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej
spektroﬂuorymetrii a także stosując technikę
opóźnienia w żelu poliakrylamidowym. Potraﬁ
wykorzystać technikę western blot do badania
oddziaływania białko-ligand. Potraﬁ zweryﬁkować
aktywność cystostatyków stosując testy
przeżywalności komórek. Student potraﬁ
interpretować chromatogramy otrzymane w czasie
oczyszczania białka oraz żele z elektroforezy białek.
Potraﬁ analizować wyniki pomiarów stężeń białek
i obliczać ilość białka w różnych preparatach., potraﬁ
analizować i interpretować widma CD. Ma umiejętność
analizy widm ﬂuorescencji oraz potraﬁ wyznaczać
na podstawie tych widm parametry oddziaływań
białko-ligand. Potraﬁ interpretować wyniki
otrzymywane techniką western-blot. Posiada zdolność
analizy przeprowadzonych testów przeżywalności
komórek.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

student cechuje się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością w nauce i wykonywaniu
obowiązków zawodowych. Jest świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną
i wykazuje się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych. Przestrzega etosu badacza,
szanuje własność intelektualną i jest świadom roli,
jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym. Jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

laboratoria

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria: podstawy teoretyczne chromatograﬁi makrocząsteczek,
elektroforezy w żelach poliakrylamidowych, technik oznaczania stężeń białek,
dichroizmu kołowego, spektrofulorymetrii, western-blot, testów przeżywalności
komórek.

W1

Sylabusy
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Ćwiczenia laboratoryjne: wykorzystanie technik chromatograﬁcznych do
oczyszczania białek, monitorowanie procesu oczyszczania białek oraz ocena
czystości otrzymanych produktów białkowych przy pomocy elektroforezy SDSPAGE, oznaczanie stężeń białek przy pomocy technik pośrednich i bezpośrednich,
ocena stabilności strukturalnej i poprawności fałdowania białek przy pomocy
dichroizmu kołowego, wykorzystanie stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej
spektroﬂuorymetrii do badania oddziaływania ligandów z makrobiomolekułami,
badanie oddziaływań białko-ligand techniką opóźnienia w żelu
poliakrylamidowym, wykorzystanie techniki western blot do oceny oddziaływania
wybranych białek z małocząsetczkowymi ligandami oraz testy przeżywalności
komórek poddanych działaniu wybranych cytostatyków.

2.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie pisemne

pisemne kolokwium w formie testowej lub opisowej, do zaliczenia
wymagane przynajmniej 50% punktów

laboratoria

raport

sprawozdanie z ćwiczeń, do zaliczenia wymagane przynajmniej 50%
punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a9297da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z zaawansowanymi technikami analitycznymi stosowanymi
w chemii medycznej i dziedzinach pokrewnych w ujęciu teoretycznym (podstawy teoretyczne działania danych
technik i konstrukcji urządzeń badawczych), oraz praktycznym w zakresie wskazania ich praktycznego
zastosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne stosowane w analizie pierwiastkowej oraz
specjacyjnej, oraz powiązane metody automatyzacji
pomiaru.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne stosowane w wysokosprawnym
rozdzielaniu oraz oczyszczaniu molekuł istotnych
z biologicznego punktu widzenia.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
stosowane w analizie materiału biologicznego
pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego,
w tym materiałów alternatywnych, np. włosów.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W4

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne stosowane w analizie enzymatycznej,
w tym w badaniu metabolizmu leków i interakcji
międzylekowych, dysponuje podstawową wiedzą
z zakresu enzymologii i wykorzystania enzymów
w laboratorium analitycznym.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W5

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne stosowane w analizie oddziaływań
biomolekularnych, w tym w badaniach procesów
kompleksacji/dysocjacji, oraz w wyznaczaniu
podstawowych stałych równowagowych (logP, pKa).

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W6

potraﬁ wymienić i scharakteryzować podstawowe
metody kalibracji metod analitycznych.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W7

rozumie znaczenie pojęcia walidacji metod
analitycznych, kontroli jakości, spójności pomiarowej
oraz akredytacji laboratorium.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ zaproponować
i zastosować wybrane instrumentalne techniki
analityczne do badania aktywności związków
czynnych biologicznie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cechuje się sumiennością i rzetelnością w poszerzaniu
wiedzy z zakresu chemii analitycznej i analizy
chemicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

1) Zapoznanie studentów z technikami analitycznymi stosowanymi w analizie
pierwiastkowej i specjacyjnej, oraz z powiązanymi sposobami automatyzacji
pomiaru analitycznego, w kontekście zagadnień istotnych z punktu widzenia
chemii medycznej,

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, K1

2.

2) Zapoznanie studentów z technikami wysokosprawnego rozdzielania cząsteczek,
tzn. z technikami zapewniającymi wysoką rozdzielczość dla próbek złożonych z
W1, W2, W3, W4, W5,
wielu analitów, zawierających interferenty oraz mieszaniny izomerów; oraz z
W6, W7, U1, K1
metodami oczyszczania biomolekuł istotnych w procesie produkcji leków oraz w
badaniu ich aktywności,

3.

3) Zapoznanie studentów z technikami wykorzystywanymi w przygotowaniu
próbek biologicznych (ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych) do analizy, np.
zaawansowanymi metodami ekstrakcji, oraz z niestandardowymi materiałami
wykorzystywanymi w badaniach toksykologicznych (włosy, paznokcie, płyn z gałki
ocznej),

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, K1

4.

4) Zapoznanie studentów z zagadnieniem analizy enzymatycznej, tj. z
podstawami enzymologii, ze sposobami pozyskiwania enzymów, technikami
stosowanymi do badania aktywności enzymatycznej in-vitro ze szczególnym
uwzględnieniem metabolizmu ksenobiotyków oraz interakcji międzylekowych,
oraz z użyciem enzymów w diagnostyce,

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, K1

5.

5) Zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w badaniu oddziaływań
niekowalencyjnych istotnych dla procesów życiowych oraz aktywności biologicznej
W1, W2, W3, W4, W5,
leków, ze sposobami wyznaczania stałych wiązania/dysocjacji, oraz stałych
W6, W7, U1, K1
dysocjacji kwasowej/jonizacji (pKa) oraz współczynników podziału (logP), oraz z ich
analizą termodynamiczną,

6.

6) Zapoznanie studentów z dodatkowymi zagadnieniami będącymi poszerzeniem i
uzupełnieniem powyższych treści, np. z kontrolą jakości w laboratorium
analitycznym, akredytacją laboratoriów, specyﬁką pracy analityka w dziale R&D
ﬁrm farmaceutycznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie wymaganego minimalnego progu punktowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu „Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej”

Sylabusy
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Zastosowanie spektroskopii NMR w chemii medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a886ee3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych technik dwuwymiarowych NMR oraz ich zastosowania w analizie
struktur połączeń organicznych.

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

pogłębioną wiedzę z zakresu spektroskopii NMR.
Student zna i rozumie podstawowe techniki
dwuwymiarowych NMR. Student potraﬁ przeprowadzić
analizę widm i przypisać sygnały w widmach
jednowymiarowych, na podstawie widm
dwuwymiarowych oraz zastosować uzyskane
informacje do ustalenia struktury połączenia
chemicznego.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie dobrać techniki pomiarowe NMR
do określonego problemu badawczego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poznawania rozwoju technik NMR oraz
konieczności samokształcenia w tej dziedzinie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

seminarium

20

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawiska NMR w opisie wektorowym. Fizyczne podstawy przesunięcia
chemicznego. Jądrowy efekt Overhausera. Eksperymenty echa spinowego.
Procesy relaksacyjne. Badania dynamiki molekularnej przy użyciu NMR. MRI.
Widma wielowymiarowe.
Dwuwymiarowe widma korelacyjne 1H,1H (COSY, TOCSY).
Dwuwymiarowe widma korelacyjne 13C,1H (HETCOR, HSQC, HMQC).
Widma korelacyjne dalekiego zasięgu 13C,1H (COLOC, HMBC).
Korelacje 13C,13C (INADEQUATE).
Sprzężenie dipolowe. Eksperymenty NOE, NOESY, ROESY.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu od 60%

seminarium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu od 60%

Sylabusy
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Zaawansowane metody in silico w projektowaniu leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756a9cdbcd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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: 15, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien zdobyć wiedzę na temat metod stosowanych w projektowaniu leków, metod modelowania
struktur białkowych i walidacji modelu oraz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne w planowaniu
własnych eksperymentów naukowych wykorzystujących metody in silico.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę na temat metod bioinformatycznych,
wykorzystywanych w projektowaniu leków.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

81 / 268

W2

zna metodologię związaną z określeniem homologii
białek oraz budowy trójwymiarowych modeli targetów.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W3

posiada wiedzę na temat sposobów walidacji wyników
bioinformatycznych.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W4

posiada wiedzą z zakresu zasad ochrony własności
intelektualnej, w tym typów licencji oprogramowania
używanego w modelowaniu.

CHM_K2_W06

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie posługiwać się oprogramowaniem służącym
do analizy danych struktur białkowych.

CHM_K2_U02

projekt, raport

U2

określa sposób oddziaływania ligand-białko.

CHM_K2_U01

projekt, raport

U3

umie określić homologię białek i zbudować model
struktury targetu.

CHM_K2_U02

projekt, raport

U4

potraﬁ wykonać eksperyment dokowania.

CHM_K2_U01

projekt, raport

U5

potraﬁ dokonać analizy i walidacji otrzymanego
modelu białka oraz wyników dokowania.

CHM_K2_U02

projekt, raport

U6

formułuje opinie dotyczące wiarygodności i sposobów
walidacji metod komputerowo wspomaganego
projektowania leków i modelowania struktur
białkowych.

CHM_K2_U06

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ w sposób krytyczny przeanalizować i rzetelnie
przedstawić wyniki pracy własnej

CHM_K2_K01

projekt, raport

K2

dostrzega konieczność stosowania opartych o wiedzę
metod walidacji wyników eksperymentów in silico.

CHM_K2_K03

egzamin pisemny, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

konsultacje

15

przygotowanie projektu

5

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do egzaminu

3

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: Współczesne metody projektowania leków (LBDD (ligand), SBDD
(structure) i FBDD (fragment). Wyznaczanie energii swobodnej w SBDD.
Statystyczna i chemiczna weryﬁkacja modelu predykcyjnego. Białka
homologiczne, analiza drzewa ﬁlogenetycznego. Przewidywanie struktur II i IIIrzędowych białek. Modelowanie struktury targetu w oparciu o metody ab initio,
metody ewolucyjne, rozpoznawanie motywów fałdowania. Ocena wiarygodności
modelu struktury białka. Metoda odwrotnego screeningu.

W1, W2, W3, W4, K1, K2

2.

Laboratorium: Zapoznanie się z oprogramowaniem i użytecznymi funkcjami
służącymi do analizy trójwymiarowej struktury targetu i kieszeni wiążącej ligand.
Poszukiwanie miejsc wiążących - deﬁnicja kieszeni wiążącej. Określenie typów
oddziaływań pomiędzy ligandem i aminokwasami kieszeni wiążącej. Procedury
dokowania, funkcja oceny i weryﬁkacja zadokowanych póz. Deﬁnicja farmakofora.
Modelowanie trójwymiarowej struktury białek w oparciu o homologię sekwencji i
rozpoznawanie zwojów. Ocena wiarygodności otrzymanych modeli i ich
użyteczność w projektowaniu leków in silico

U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z egzaminu testowego

laboratoria

projekt, raport

uczestnictwo we wszystkich zajęciach laboratoryjnych; wykonanie
zadanego projektu i przygotowanie sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Zaawansowane metody modelowania molekularnego

Sylabusy
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Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej II - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a9361cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z praktycznymi aspektami wyspecjalizowanych technik
analitycznych stosowanymi w chemii medycznej i dziedzinach pokrewnych w ujęciu praktycznym (umiejętność
zastosowania danych technik i krytycznej analizy wyników). Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowić będą bazę
do podjęcia dalszej praktyki badawczej w ramach pracy w laboratoriach analitycznych, ogólnochemicznych,
biochemicznych i diagnostycznych, oraz w rozwijaniu kariery 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

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne takie jak LC-MS, GC-MS, Headspace,
strefowa elektroforeza kapilarna, micelarna
elektrokinetyczna chromatograﬁa kapilarna, techniki
elektrochemiczne, analiza wstrzykowo-przepływowa,
elektroforeza żelowa i testy immunoenzymatyczne.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
stosowane w analizie materiału biologicznego takie jak CHM_K2_W02
ekstrakcja do fazy stałej.

zaliczenie pisemne

W3

potraﬁ wymienić i scharakteryzować techniki
analityczne stosowane w analizie aktywności
enzymatycznej.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W4

potraﬁ wymienić i scharakteryzować metody kalibracji. CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W5

rozumie znaczenie pojęcia walidacji metod
analitycznych, wyznaczanych parametrów
walidacyjnych oraz potraﬁ zaproponować procedurę
walidacji zaawansowanych metod analitycznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

U1

wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ zaproponować
i zastosować wybrane techniki instrumentalne
do badania aktywności związków czynnych
biologicznie.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport

U2

wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ zastosować
wybrane techniki instrumentalne do przeprowadzenia
analiz jakościowych i ilościowych związków istotnych
z biologicznego punktu widzenia.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport

U3

potraﬁ projektować zaawansowane eksperymenty
naukowe wykorzystujące kilka technik analitycznych,
krytycznie oceniać wyniki analiz jakościowych
i ilościowych oraz zaproponować potencjalne metody
alternatywne o wyższej wiarygodności.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport

U4

potraﬁ dokonać wyboru optymalnej metody
analitycznej pod kątem zasad „zielonej chemii”.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport

U5

potraﬁ współpracować z innymi osobami podczas
obsługi wybranych instrumentów badawczych oraz
przygotowania eksperymentów.

CHM_K2_U04

raport

U6

zna zasady BHP i stosuje się do nich podczas pracy
laboratoryjnej.

CHM_K2_U05

raport

K1

cechuje się sumiennością i rzetelnością w podejściu
do obowiązków obejmujących nieustanne poszerzanie
wiedzy oraz aktywny udział w ćwiczeniach
laboratoryjnych.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport

K2

jest świadom zagrożeń wynikających z pracy
z groźnymi odczynnikami chemicznymi dla siebie
samego oraz środowiska naturalnego.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport

K3

jest świadom podstawowych zasad etyki w pracy
naukowej, stosuje je podczas wykonywania
powierzonych obowiązków.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

potraﬁ dokonać krytycznego wyboru zaufanych źródeł
informacji naukowej.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie raportu

12

przygotowanie do zajęć

9

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

9

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.

Wykorzystanie zaawansowanych technik instrumentalnych w rozwiązywaniu
wybranych problemów badawczych przedstawionych na wykładzie: 1)
Chromatograﬁa cieczowa sprzężona z spektrometrią mas (technika sprzężona), 2)
GC-MS (technika sprzężona), 3) GC head space, 4) Strefowa elektroforeza
kapilarna, 5) Micelarna elektrokinetyczna chromatograﬁa, 6) Techniki
elektrochemiczne w chemii medycznej, 7) Ekstrakcja do fazy stałej SPE, 8) Analiza
wstrzykowo-przepływowa, 9) Elektroforeza żelowa i/lub test
immunoenzymatyczny ELISA.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie w formie uczestnictwa we wszystkich dziewięciu
ćwiczeniach laboratoryjnych w połączeniu z przygotowaniem
raportów z przeprowadzonych ćwiczeń, warunkiem zaliczenia jest
obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych oraz aktywność w
trakcie zajęć oraz przygotowanie raportów z przeprowadzonych
zajęć – osiągnięcie minimum punktowego dla sumy punktów
uzyskanych z wszystkich ćwiczeń, pozytywna ocena z kolokwium
zaliczeniowego w formie testu jednokrotnego lub wielokrotnego
wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów „Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w
chemii medycznej - laboratorium”

Sylabusy
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Polimery – synteza, właściwości ﬁzykochemiczne i biologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a894863.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

współczesne metody ﬁzykochemicznej charakteryzacji
polimerów

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

struktury makrocząsteczek związane z ich składem,
konﬁguracją, konformacją i agregacją

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W3

przemiany fazowe polimerów oraz samoorganizację
makrocząsteczek

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W4

student zna podstawowe właściwości ﬁzykochemiczne
oraz biologiczne popularnych polimerów
syntetycznych i pochodzenia naturalnego

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

egzamin pisemny

Sylabusy
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W5

podstawowe metody otrzymywania polimerów

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać wyboru odpowiednich metod
do charakteryzacji właściwości polimerów

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

skorelować właściwości ﬁzykochemiczne polimerów
ze strukturą makrocząsteczek

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U3

uzasadnić znaczenie polimerów w zastosowaniach
biomedycznych

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów określić zagrożenia dla środowiska
związane z nieprawidłowym wykorzystaniem
i utylizacją polimerów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

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.

W ramach wykładu przedstawione będą podstawowe informacje na temat
struktury makrocząsteczek, ich konformacji i konﬁguracja. Przedstawione będą
zasadnicze metody otrzymywania polimerów tj. polimeryzacje jonowe oraz
rodnikowe ze szczególnym uwzględnieniem polimeryzacji kontrolowanych.
Omówione będą podstawowe metody charakteryzacji polimerów m.in. w zakresie
wyznaczania masy cząsteczkowej (analiza grup końcowych, osmometria,
rozpraszanie światła, metody lepkościowe i sedymentacyjne), typów izomerii,
stopnia krystaliczności. Przedstawione zostaną podstawowe przemiany fazowe w
układach polimerowych, samoorganizacja makrocząsteczek oraz korelacje
pomiędzy strukturą polimerów a właściwościami ﬁzykochemicznymi. Omówione
zostaną właściwości i zastosowanie biologiczne oraz biomedyczne zasadniczych
grup polimerów syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu
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Modele przedkliniczne w procesie odkrywania i rozwoju leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756a9db46d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu będzie: • zapoznanie studentów z procesem przeprowadzania badań przedklinicznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi; • omówienie wybranych modeli komórkowych, tkankowych oraz
zwierzęcych w praktyce przedklinicznej. • planowanie eksperymentów na zwierzętach z uwzględnieniem
kryteriów naukowych, praktycznych i ekonomicznych • zapoznanie studentów z podstawowymi metodami
badawczymi dotyczącymi modeli komórkowych i tkankowych oraz zwierząt laboratoryjnych. • zaprezentowanie
ciekawych eksperymentów z równoczesnym omówieniem zagadnień takich jak planowanie grup kontrolnych,
sposobów randomizacji grup, metod anestezji oraz humanitarnych sposobów zakończenia procedur. •
przygotowanie studentów do pracy ze zwierzętami: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu,
opracowania i analizy wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu
chemii i nauk pokrewnych pozwalającą na badanie
aktywności leków i innych związków biologicznie
na modelach komórkowych, tkankowych,
organotypowych oraz zwierzęcych.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu
zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach in CHM_K2_W02
vitro (komórki), in vivo (modele zwierzęce) oraz ex
vivo (organy, tkanki).

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu racjonalnego
planowania eksperymentów na różnych modelach
komórkowych i tkankowych oraz potraﬁ zastosować
metody statystyczne w badaniach in vitro i in vivo.

CHM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą
wykorzystania różnych materiałów w stosowanych
w pracy z materiałem biologicznym.

CHM_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

posiada wiedzę o zasadach bezpieczeństwa pracy
w laboratoriach badawczych i zwierzętarni.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W6

posiada wiedzę z zakresu problemów etycznych
pojawiających się w trakcie doświadczeniach
na zwierzętach i z materiałami.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

na podstawie uzyskanej wiedzy z zakresu nauk
biologicznych, chemicznych i farmaceutycznych
potraﬁ wybrać najlepszą linię komórkową
do konkretnych zjawisk chorobowych/celów
biologicznych a następnie dobrać odpowiedni model
zwierzęcy.

CHM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zaplanować doświadczenia naukowe z zakresu
badań interdyscyplinarnych wykonanych na modelach
komórkowych i zwierzęcych oraz krytycznie
przeanalizować uzyskane dane badawcze.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

rozumie i potraﬁ wyjaśnić problematykę badań
biologicznych przeprowadzonych na różnych
modelach przedklinicznych dla osób nie zajmujących
się chemią medyczną czy biologią. Umie prowadzić
dyskusje naukowe w języku ojczystym i angielskim.
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu
obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących
osiągnięć w zakresie badań przeprowadzonych
na zwierzętach oraz liniach komórkowych.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ ocenić ryzyko zawodowe w laboratoriach
biomedycznych i zwierzętarniach.

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

cechuje się starannością, rzetelnością i sumiennością
w pracy naukowej i wykonywaniu powierzonych zadań
badawczych.
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K2

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych, jest świadomy zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością w planowaniu eksperymentów.

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz
poszanowanie pracy własnej i innych oraz własności
intelektualnej, jest świadom roli, jaką będzie odgrywał
w środowisku zawodowym i społecznym.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K4

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i potrzebę systematycznego
zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami
naukowymi z dziedziny nauk chemicznych,
medycznych i przyrodniczych.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach kursu przeanalizowany zostanie proces badań naukowych jakiemu
muszą zostać poddane potencjalne leki zanim dojdzie do prób klinicznych.
Szczegółowo omówione zostaną modele komórkowe, tkankowe, i zwierzęce w
praktyce przedklinicznej. Ponadto zostanie przedstawione aktualnie obowiązujące
ustawodawstwo krajowe dotyczące wykorzystywania modeli przedklinicznych,
głównie zwierząt oraz organizmów modyﬁkowanych genetycznie (GMO) do celów
naukowych. Główny nacisk dotyczyć będzie planowania eksperymentów na
zwierzętach z uwzględnieniem kryteriów naukowych, praktycznych i
ekonomicznych. Przedstawione zostaną formalne kroki, jakie należy pokonać
przed przystąpieniem do eksperymentu, w trakcie jego realizacji i po jego
zakończeniu. Zdobyte podczas kursu umiejętności będą wykorzystane do
planowania eksperymentów na zwierzętach i modelach alternatywnych.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych w trakcie kursu:
1. Badania przedkliniczne: rola modeli komórkowych i zwierzęcych podczas
rozwoju leków; identyﬁkacja choroby/celu biologicznego; opracowanie i walidacja
testów przedklinicznych.
2. Wybór modeli komórkowych i zwierzęcych: jak wybrać najlepszą linię
komórkową do konkretnych zjawisk chorobowych/celów biologicznych a następnie
dobrać odpowiedni model zwierzęcy.
3. Stosowane testy w tradycyjnych modelach komórkowych; kompleksowe testy
komórkowe, linie komórek reporterowych, modele 3D, komórki macierzyste, iPS,
techniki izolacji i hodowli komórek, modele organów ex vivo.
4. Modele zwierząt do badania leków. Zwierzęta doświadczalne stosowane w
badaniach naukowych. Podział szczepów wsobnych myszy. Modyﬁkacje
genetyczne zwierząt laboratoryjnych. Zapoznanie z warunki utrzymania zwierząt i
zasadami pracy w zwierzętarni. Omówienie zasad podawania substancji do
organizmu (iniekcje dootrzewnowe, podskórne i domięśniowe). Zwierzę jako
W1, W2, W3, W4, W5,
aparatura pomiarowa.
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
5. Planowanie doświadczeń na zwierzętach w praktyce badawczej. Zasady 3R
K2, K3, K4
humanitarnego prowadzenia badań z udziałem zwierząt (Replacement –
zastąpienie, Reduction – ograniczenie, Reﬁnement – doskonalenie). Rodzaje grup
kontrolnych: kontrola pozytywna, negatywna, porównawcza, wewnętrzna, z
pozorowaną ingerencją, kontrola nośnika. Randomizacja zwierząt przy
przydzielaniu ich do różnych grup. Wpływ aparatury, stosowanych środków i
eksperymentatora (efekt Pigmaliona) na proces badawczy. Wczesne i
humanitarne zakończenie procedury. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy
uśmiercaniu zwierząt. Dopuszczalne metody eutanazji. Dane eksperymentalne
możliwe do pozyskania w trakcie doświadczeń na zwierzętach. Sekcja myszy w
celu pobrania narządów i tkanek (ﬁlm). Opis etapów postępowania z pobranymi
narządami i tkankami, prezentacja preparatów histologicznych.
6. Alternatywne modele przedkliniczne do badania leków. Metody in vitro: badania
na materiale pobranym od zwierząt i ludzi, narządy (np. gałka oczna, skóra),
hodowle tkankowe i organotypowe. Metody in silico: molekularne modele
komputerowe organizmu. Hodowle 3D: trójwymiarowe hodowle komórkowe.
Organ-on-chip: hodowle komórek określonego typu prowadzone w układach
odtwarzających przestrzenne i ﬁzjologiczne relacje typowe dla danej
tkanki/narządu.
7. Przykłady doświadczeń na zwierzętach obejmujących tworzenie myszy
knockout, tkankowo-specyﬁczne usuwanie genów, badanie wzrostu i
przerzutowania nowotworów in vivo (miejsca podawania komórek
nowotworowych, monitorowanie wzrostu guzów), analiza guzów (stopień
zróżnicowania, indeks proliferacyjny, ilość naczyń krwionośnych), modele
ortotopowe nowotworów, terapie antynowotworowe (immunoterapia, radioterapia,
terapia fotodynamiczna).
8. Wypełnianie wniosków do lokalnej komisji etycznej.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Kolokwium zaliczeniowe: pytania testowo-problemowe.
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Chemometria i programy komputerowe w laboratorium analitycznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a942c61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z technikami analizy danych bazującymi na statystyce, chemometrii,
metodach przetwarzania sygnału analitycznego oraz wykorzystaniem programów komputerowych
do opracowania danych z pomiarów analitycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ scharakteryzować zasadę wybranych metod
chemometrycznych, w szczególności z zakresu analizy
podobieństwa (analiza skupień) oraz metod
umożliwiających redukcję wymiarowości
w wielowymiarowej analizie danych i wizualizację
struktury takich danych (metoda głównych
składowych), oraz zakresu opracowania danych
pomiarowych, testowania hipotez, analizy wariancji
i planowania doświadczeń.

CHM_K2_W02

prezentacja

W2

potraﬁ wskazać metody chemometryczne przydatne
w rozwiązywaniu problemów z zakresy chemii,
w szczególności chemii analitycznej.

CHM_K2_W02

raport, prezentacja

U1

potraﬁ wykorzystać oprogramowanie komputerowe
do analizy wyników pomiarowych, przeprowadzenia
analiz statystycznych i chemometrycznych,
oprogramowania do druku 3D oraz pomocnego
w interpretacji widm MS.

CHM_K2_U02

raport, prezentacja

U2

potraﬁ stosować podstawowe techniki
chemometryczne w analizie wyników badań.

CHM_K2_U02

raport, prezentacja

U3

potraﬁ przedstawić problemy z zakresu statystyki,
chemometrii i analizy danych z zakresu chemii
medycznej i analitycznej specjalistom
i niespecjalistom.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

raport, prezentacja

U4

potraﬁ współpracować z grupą i organizować pracę
przy realizacji zadań.

CHM_K2_U04

raport

CHM_K2_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadom konieczności stałego i samodzielnego
poszerzania własnej wiedzy z zakresu chemometrii,
statystyki i metod opracowania pomiarów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

laboratoria

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

12

konsultacje

1

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

5

przygotowanie do ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium. Przygotowanie i wygłoszenie przez studenta referatu (referatów) na
temat z zakresy chemometrii, wybrany spośród oferowanych przez prowadzącego
zajęcia. Ocena indywidualna na podstawie jakości referatu i aktywności w dyskusji
merytorycznej. Tematyka: 1) Excel dla chemików - przydatne funkcje i możliwości
Statistica – struktura pakietu i podstawowe możliwości, statystyka opisowa; 2)
Analiza wariancji; 3) Testowanie hipotez statystycznych; 4) Analiza podobieństwa,
Podobieństwo wielowymiarowe, podobieństwo cech, podobieństwo próbek; 5)
Analiza Składowych głównych 6) Analiza skupień; 7) Planowanie doświadczeń z
wykorzystaniem planów doświadczalnych, 8) Regresja liniowa i nieliniowa, 8)
Analiza fragmentacji związków z wykorzystaniem oprogramowania pomocnego w
analizie widm MS

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Laboratorium: Wykonanie zadań i z wykorzystaniem: 1) pakietu do analizy
statystycznej Statistica: statystyka opisowa, testowanie hipotez statystycznych,
analiza wariancji, modelowanie liniowe i nieliniowe, analizy wielowymiarowe,
planowanie doświadczeń, 2) oprogramowania Origin: regresja liniowa i nieliniowa,
analiza danych chromatograﬁcznych, przetwarzanie sygnału analitycznego, 4)
oprogramowanie do projektowania wydruków 3D stosowanych w konstruowaniu
aparatury naukowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

prezentacja

Wygłoszenie prezentacji na zadany temat, aktywny udział w dyskusji i
umiejętność odpowiedzi na pytania

laboratoria

raport

Przygotowanie raportu z wykonanych zadań, wg wskazań prowadzącego

Sylabusy
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Farmacja ﬁzyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a8a2039.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Po zakończeniu kursu „Farmacja ﬁzyczna” student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu
zagadnień i praw ﬁzykochemicznych w farmacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

prawa ﬁzykochemiczne stosowane w farmacji

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

egzamin ustny
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W2

podstawy technik analitycznych i spektroskopowych
wykorzystywanych w farmacji

CHM_K2_W02

egzamin ustny

W3

student zna metody otrzymywania układów
(koloidalnych) stosowanych w farmacji

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W03

egzamin ustny

W4

student zna podstawowe typy materiałów
wykorzystywanych w farmacji

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

egzamin ustny

W5

student posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej i stosować ją
w zagadnieniach związanych z farmacją ﬁzyczną.

CHM_K2_W05

egzamin ustny

W6

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
i zastosować ją w zagadnieniach związanych
z farmacją ﬁzyczną.

CHM_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować prawa ﬁzykochemiczne w farmacji.

CHM_K2_U01

egzamin ustny

U2

student zna podstawy technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w farmacji

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

egzamin ustny

U3

student zna metody otrzymywania układów
(koloidalnych) stosowanych w farmacji

CHM_K2_U01

egzamin ustny

U4

student zna podstawowe typy materiałów
wykorzystywanych w farmacji

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

egzamin ustny

U5

student posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej i stosować ją
w zagadnieniach związanych z farmacją ﬁzyczną.

CHM_K2_U05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych związanych
z farmacją ﬁzyczną z wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością

CHM_K2_K01

egzamin ustny

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych związanych z farmacją ﬁzyczną

CHM_K2_K02

egzamin ustny

K3

przestrzegania etosu badacza i poszanowania
własności intelektualnej z zakresu farmacji ﬁzycznej

CHM_K2_K03

egzamin ustny

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji z zakresu farmacji
ﬁzycznej

CHM_K2_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Rozpuszczalność termodynamiczna i kinetyczna, mieszalność cieczy.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

2.

Kompleksowanie, typy kompleksów, przykłady w farmacji, skład i stabilność
kompleksów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

3.

Wiązanie leków przez białka, czynniki wpływające na wiązanie leków przez białko.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

4.

Dyfuzja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

5.

Rola dyfuzji w absorpcji i eliminacji leku, prawa Ficka, przepuszczalność.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

6.

Kinetyka chemiczna.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

7.

Stabilność leków, okres trwałości leku, kinetyka reakcji w zawiesinach,
fotodegradacja leków.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

8.

Dyspersje farmaceutyczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

9.

Zawiesiny, emulsje i żele farmaceutyczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

10.

Postacie półstałe.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

11.

Dyfuzja leku w zawiesinach.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

12.

Mikromerytyka.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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13.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Reologia i zagadnienia reologiczne w farmakologii.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie kursu chemii ﬁzycznej. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kontrolowane dostarczanie leków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756a9e781a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien posiadać umiejętność projektowania układów do kontrolowanego dostarczania leków, a także
szczegółową wiedzą dotyczącą wykorzystania w tym celu różnych materiałów i technik. Student powinien zdawać
sobie sprawę z zasad bezpieczeństwa w praktyce laboratoryjnej związanej z wytwarzaniem układów
do kontrolowanego dostarczania leków i umiejętnie oceniać ryzyko zawodowe z tym związane. Student powinien
również cechować się rzetelnością w zdobywaniu wiedzy oraz prowadzeniu badań eksperymentalnych

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 dysponuje wiedzą ogólną dotyczącą
zaawansowanych technik analitycznych stosowanych
w doborze nośnika leku, a także szczegółową wiedzą
dotyczącą wykorzystania różnych materiałów
w kontrolowanym dostarczaniu leków.

CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

student posiada również wiedzę zasadach
bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania
surowców, energii i aparatury w praktyce
laboratoryjnej związanej z wytwarzaniem układów
do kontrolowanego dostarczania leków

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin student
potraﬁ zastosować odpowiednie związki chemiczne
i materiały do zaprojektowania układów
do kontrolowanego dostarczania leków, dobrać
odpowiednie warunki do ich otrzymania oraz
zaproponować metody weryﬁkacji ich aktywności
biologicznej.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

również realizować zadania badawcze z zakresu
kontrolowanego dostarczania leków oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

również realizować zadania badawcze z zakresu
kontrolowanego dostarczania leków oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się rzetelnością i sumiennością
w nauce i wykonywaniu obowiązków zawodowych.

CHM_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

student jest też świadom zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak
i wykonywaniu badań eksperymentalnych.

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyczne formy leków i ich ograniczenia. Najważniejsze parametry
ﬁzykochemiczne leków w kontekście doboru formulacji.

W1

2.

Pojęcie dostarczania kontrolowanego i różne sposoby kontroli: uwalnianie
przedłużone i impulsowe; nośnik leku, jego funkcje i dobór. Korelacja pomiędzy
budową nośnika a drogą dostarczania leku.

W1, K1

3.

Przegląd najważniejszych zaawansowanych układów do kontrolowanego
dostarczania opartych na takich nośnikach jak: liposomy, konjugaty polimerowe,
micele, mikro i nanocząstki (polimerowe, hybrydowe, z podziałem na sfery i
kapsuły), dendrymery oraz ﬁlmy i hydrożele z uwzględnieniem sposobu
otrzymywania, metod charakterystyki ﬁzykochemicznej oraz potencjalnych
zastosowań.

W1, U1

4.

Dostarczanie celowane bierne (efekt EPR) i aktywne. Zastosowanie układów
nośnikowych w PDT i hipertermii.

W1, W2, U1

5.

Badanie biodostępności wybranych leków metodami ﬁzykochemicznymi –
wyznaczanie współczynników podziału. Badanie kinetyki procesu wnikania
hydrofobowego leku do dwuwarstwy lipidowej i wyznaczenie stałej przyłączania.
Badanie proﬁlu uwalniania hydroﬁlowego leku oraz dopasowanie odpowiedniego
modelu kinetycznego

W2, U2, U3, K2

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

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60 % wszystkich punktów jakie
można uzyskać w teście zaliczeniowym.

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60 % możliwych do uzyskania
punktów z ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę punktową
składać się będą oceny cząstkowe z wiedzy teoretycznej
dotyczącej ćwiczenia, wykonania ćwiczenia oraz
sprawozdania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Biospektroskopia 2D w analizie medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a94dc2c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej zastosowania metod spektroskopowych i ich
połączeń stosowanych w analizie medycznej. W szczególności, dotyczącej zakresu stosowania różnych technik
biospektroskopii 2D (obrazowanie FT-Raman, obrazowanie FT-IR, obrazowanie ﬂuorescencyjne, obrazowanie
AFM/Raman, spektroskopia korelacyjna 2D) oraz przykładów ich zastosowań w analizie medycznej. Przekazana
będzie również wiedza na temat bioczujników stosowanych w technikach spektroskopowych i ich zastosowań
w analizie medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dysponuje wiedzą na temat sposobu
oddziaływania światła z próbką biologiczną.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student dysponuje wiedzą na temat podstaw
ﬁzykochemicznych omawianych metod
spektroskopowych i ich technik sprzężonych
z mikroskopią optyczną.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

student dysponuje wiedzą na temat parametrów
widmowych i zakresu stosowalności omawianych
metod spektroskopowych.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

student zna przykłady zastosowań omawianych metod
w badaniach próbek biomedycznych.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W5

określić zasady bezpieczeństwa pracy związanej
z omawianymi technikami badawczymi.

CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddać krytycznej ocenie omawiane techniki
spektroskopowe pod kątem ich przydatności
w badaniach próbek biomedycznych.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do rozumienia literatury dotyczącej
tematyki kursu.

CHM_K2_U03

prezentacja

U3

przedyskutować aplikacje metod biospektroskopii 2D
w badaniach biomedycznych w oparciu o bieżącą
literaturę naukową.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy złożoności zagadnień
związanych ze zjawiskami zachodzącymi w układach
biologicznych.

CHM_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

student zdaje sobie sprawę z tempa postępu nauki
w dziedzinie biospektroskopii i chemii biomedycznej,
rozumie potrzebę ciągłego kontaktu z najnowszą
literaturą naukową.

CHM_K2_K04

prezentacja

K3

student rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem
omawianych metod spektroskopowych

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02

egzamin pisemny

K4

student rozumie konieczność poszanowania praw
autorskich w procesie popularyzacji wiedzy.

CHM_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy

107 / 268

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach kursu studenci zapoznają się z podstawami ﬁzykochemicznymi metod
spektroskopowych stosowanymi w analizie medycznej. Poznają zakres stosowania
różnych technik biospektroskopii 2D, takich jak obrazowanie FT-Raman,
obrazowanie FT-IR, obrazowanie ﬂuorescencyjne, obrazowanie AFM/Raman,
spektroskopia korelacyjna 2D. W ramach analizy danych dyskutowane będą różne
podejścia: klasyczne (integracja pasm markerowych, chemometryczne) oraz
analiza korelacyjna 2D.
Wykład i konwersatorium obejmuje 3 podstawowe tematy z zakresu podstaw
technik spektroskopowych i ich analizy:
1/ Techniki 2D: obrazowanie, rozdzielczości, konfokalność, sprzężenie technik
spektroskopowych i mikroskopowych,

1.

2/ Bioczujniki oparte na rejestracji sygnału spektralnego, w tym ﬂuorescencyjne,
ramanowskie, barwienia, powierzchniowych plazmonów,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4

3/ Analiza 2D: klasyczna i korelacyjna.
W ramach konwersatorium dokonany zostanie przegląd zastosowań metod
obrazowania w analizie medycznej.
Po ukończeniu kursu student powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w
aspektach praktycznym (zalety i wady danej spektroskopii pod kątem
zastosowania w analizie medycznej) i teoretycznym (rozumienie podstaw
teoretycznych, interpretacja parametrów widmowych).

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy

konwersatorium

prezentacja

Prezentacja multimedialna na podstawie publikacji naukowej na wybrany
temat.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Zaawansowane techniki spektroskopowe w chemii medycznej

Sylabusy
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Funkcjonalne układy nano/mikrostrukturalne do zastosowań
biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a8af182.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu „Funkcjonalne układy nano/mikrostrukturalne do zastosowań biomedycznych” student
powinien dysponować wiedzą na temat podstawowych typów układów nano- i mikrostrukturalnych stosowanych
w medycynie i naukach pokrewnych. W szczególności student poznaje metody syntezy, właściwości
ﬁzykochemiczne, zastosowania biomedyczne oraz ograniczenia tych układów.

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 typy układów nanoi mikrostrukturalnych stosowanych w biomedycynie.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student zna podstawy technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w analizie
układów nano- i mikrostrukturalnych.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

student zna metody otrzymywania układów nanoi mikrostrukturalnych stosowanych w biomedycynie.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

student posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej i stosować ją
w zagadnieniach związanych z układami nanoi mikrostrukturalnymi.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
i zastosować ją w zagadnieniach związanych z
układami nano- i mikrostrukturalnymi.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

student posiada wiedzę na temat cech strukturalnych
układów nano- i mikrostrukturalnych i zaproponować
warunki ich syntezy i weryﬁkacji ich aktywności
biologicznej.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

zastosować wiedzę dotyczącą układów nanoi mikrostrukturalnych w realizacji projektów
badawczych z zakresu chemii medycznej.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

w sposób popularnonaukowy opisać tematykę
związaną z materiałami nano- i mikrostrukturalnymi.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

student w formie prezentacji potraﬁ przedstawić cechy
strukturalne układów nano- i mikrostrukturalnych
CHM_K2_U01
i zaproponować warunki ich syntezy i weryﬁkacji ich
aktywności biologicznej.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

odpowiedzieć na pytania dotyczące projektów
badawczych dotyczących układów nanoi mikrostrukturalnych.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U6

prowadzić dyskusję na tematy związane z układami
nano- i mikrostrukturalnymi, również w języku
angielskim.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student regularnie i czynnie uczestniczy
w seminariach dotyczących układów nanoi mikrostrukturalnych.

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

odpowiedzieć na pytania dotyczące zagrożeń
związanych z pracą laboratoryjną nad układami nanoi mikrostrukturalnymi.

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Ogólna charakterystyka nano- i mikromateriałów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

2.

Dendrymery.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

3.

Nanomateriały oparte na węglu: grafen, nanorurki i fullereny.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

4.

Koniugaty lek-przeciwciało.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

5.

Kropki kwantowe.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

6.

Nanocząstki.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

7.

Materiały drukowane molekularnie.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

8.

Nanomateriały do obrazowania biomedycznego: kontrasty MRI, absorbujące
promieniowanie podczerwone, ﬂuoryzujące.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

9.

Micele surfaktantowe i polimerowe.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

10.

Nano- i mikromateriały wrażliwe na bodźce.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

Sylabusy
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11.

Biosensory.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

12.

Liposomy.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

13.

Nanomateriały otrzymywane z błon komórkowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

14.

Nanomateriały przewodzące.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

15.

Nanomateriały otrzymywane poprzez samoorganizację.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

16.

Nano- i mikromateriały polimerowe.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

17.

Nano- i mikromateriały antywirusowe i antybakteryjne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

18.

Toksyczność nano- i mikromateriałów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w seminariach
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Biomedyczne zastosowania enzymów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756a9f3992.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat budowy i funkcji enzymów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawową klasyﬁkację enzymów.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

posiada wiedzę na temat budowy białek
enzymatycznych.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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W3

posiada wiedzę na temat możliwości zastosowania
enzymów we współczesnych naukach biomedycznych.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

W4

rozpoznaje problemy etyczne związane z rozwojem
nauk biologicznych.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkuje i klasyﬁkuje białka enzymatyczne.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

wymienia i charakteryzuje elementy budowy
przestrzennej białek enzymatycznych mające istotne
znaczenia dla ich aktywności.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U3

posługuje się nomenklaturą stosowaną w enzymologii.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U4

umie podać przykłady wykorzystania enzymów
w zagadnieniach dotyczących biologii strukturalnej,
biokatalizy oraz medycyny.

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U5

potraﬁ podjąć dyskusję w środowisku chemicznym,
biologicznym jak i farmaceutycznym na temat
wykorzystania enzymów we współczesnych
kierunkach rozwoju nauk biomedycznych.

CHM_K2_U04

zaliczenie pisemne

CHM_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość rozwoju wykorzystania enzymów
w naukach biomedycznych oraz związanego z tym
gwałtownego postępu nauk biologicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dotyczącym związku pomiędzy budową
przestrzenną i funkcją enzymów, które zostaną omówione na wybranych
przykładach ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania białek
enzymatycznych w proﬁlaktyce, terapii i diagnostyce medycznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zgodnie ze skalą ustalaną w oparciu o rozkład wyników
studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Ukończony kurs "Podstawy chemii biologicznej".

Sylabusy
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Biospektroskopia 2D w analizie medycznej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a95a9a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw ﬁzykochemicznych metod spektroskopowych stosowanych w analizie
medycznej tj. konfokalnego obrazowania ramanowskiego, obrazowania FT-IR, obrazowania ﬂuorescencyjnego,
obrazowania AFM/Raman, spektroskopii korelacyjnej 2D oraz obrazowania SERS

C2

zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy danych spektroskopowych oraz z interpretacją
parametrów widmowych

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 dysponuje wiedzą na temat podstaw
ﬁzykochemicznych omawianych metod
spektroskopowych oraz wiedzą na temat parametrów
widmowych i zakresu stosowalności omawianych
metod spektroskopowych

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

W2

określić zasady bezpieczeństwa pracy związanej
z omawianymi technikami badawczymi

CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

użyć nabytą wiedzę do planowania eksperymentów
z użyciem omawianych metod i przedstawiać ich
wyniki z uwzględnieniem zasad ochrony własności
intelektualnej

CHM_K2_W02,
CHM_K2_W06

raport

W4

student zna przykłady zastosowań omawianych metod
w badaniach próbek biomedycznych

CHM_K2_W02,
CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne,
raport

W5

student zna schematy budowy spektrometrów

CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U1

wyjaśnić podstawy ﬁzykochemiczne omawianych
metod spektroskopowych i mikroskopowych oraz
potraﬁ interpretować parametry widmowe
i analizować widma spektroskopowe próbek
biomedycznych

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

przedyskutować aplikacje metod biospektroskopii 2D
w badaniach biomedycznych w oparciu o bieżącą
literaturę naukową

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

raport

U3

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do rozumienia literatury dotyczącej
tematyki kursu

CHM_K2_U03

raport

U4

w prosty sposób popularyzować nabytą wiedzę wśród
nienaukowców

CHM_K2_U03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy złożoności zagadnień
związanych ze zjawiskami zachodzącymi w układach
biologicznych.

CHM_K2_K02

zaliczenie pisemne,
raport

K2

student rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem
omawianych metod spektroskopowych

CHM_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

K3

student rozumie konieczność poszanowania praw
autorskich w procesie popularyzacji wiedzy

CHM_K2_K03

raport

K4

stałego poszerzania swojej wiedzy w oparciu
o dostępną literaturę naukową oraz jest gotów
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji

CHM_K2_K04

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

118 / 268

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach kursu studenci poznają zakres stosowania różnych technik
biospektroskopii 2D, takich jak konfokalne obrazowanie ramanowskie,
obrazowanie FT-IR, obrazowanie ﬂuorescencyjne, obrazowanie AFM/Raman,
spektroskopia korelacyjna 2D. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące
oddziaływania światła laserowego z materią, podstawy ﬁzykochemiczne
spektroskopii oscylacyjnej, parametry widmowe, zakres stosowalności, schematy
blokowe spektrometrów. Laboratoria obejmują 5 tematów z zakresu podstaw
technik i analizy (5 x 6h):
1/ obrazowanie AFM/Raman

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

2/ obrazowanie FT-IR,

1.

3/ obrazowanie ﬂuorescencyjne,
4/ obrazowanie SERS,
5/ spektroskopia korelacyjna 2D.
Po ukończeniu kursu student powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w
aspektach praktycznych (znajomość zakresu stosowalności, zalety i wady danej
spektroskopii pod kątem zastosowania w analizie medycznej, praktyczna analiza
typowych widm próbek biomedycznych) i teoretycznym (interpretacja
parametrów widmowych).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie określonej liczby punktów z kolokwium
końcowego; warunki dopuszczenia do kolokwium
końcowego: odbycie zajęć laboratoryjnych oraz złożenie
raportów z ćwiczeń; zaliczenie przedmiotu od 60%
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu "Nowoczesne techniki spektroskopowe w chemii medycznej".
Obowiązkowa obecność w zajęciach.

Sylabusy

120 / 268

Funkcjonalne materiały polimerowe i hybrydowe dla potrzeb
biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a8bc08c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu otrzymywania i badania właściwości funkcjonalnych materiałów polimerowych
i hybrydowych do zastosowań biomedycznych

C2

zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami badawczymi w tym
spektroskopowymi/mikroskopowymi/elektrochemicznymi do oceny składu i właściwości biomateriałów/związków
bioaktywnych

C3

przekazanie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania związków chemicznych, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej a także wiedy z zakresu ochrony własności intelektualnej
w tym prawa autorskiego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

teorie z zakresu chemii i nauk pokrewnych
pozwalającą na otrzymywanie i badanie właściwości
funkcjonalnych materiałów polimerowych
i hybrydowych do zastosowań biomedycznych

CHM_K2_W01

zaliczenie

W2

student zna podstawy teoretyczne a także budowę
aparatury dla zaawansowanych technik badawczych
w tym
spektroskopowych/mikroskopowych/elektrochemiczny
ch do oceny składu i właściwości biomateriałów/
związków bioaktywnych.

CHM_K2_W02

zaliczenie

W3

metody wykorzystania różnych materiałów
w biomedycynie i medycynie.

CHM_K2_W04

zaliczenie

W4

zasady dotyczące bezpieczeństwa, racjonalnego
wykorzystania związków chemicznych, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii
medycznej.

CHM_K2_W05

zaliczenie

W5

zasady ochrony własności intelektualnej w tym prawa
autorskiego.

CHM_K2_W06

zaliczenie

U1

zaprojektować funkcjonalne materiały polimerowe
i hybrydowe do wykorzystania w biomedycynie
i medycynie, dobrać odpowiednie warunki do ich
otrzymania oraz zaproponować ﬁzykochemiczne
metody ich charakterystyki.

CHM_K2_U01

zaliczenie

U2

realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02

zaliczenie

U3

przedstawić problemy zakresu chemii medycznej
i dziedzin pokrewnych specjalistom i niespecjalistom,
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
związanych z naukami o zdrowiu.

CHM_K2_U03

zaliczenie

U4

organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

zaliczenie

U5

ocenić ryzyko zawodowe.

CHM_K2_U05

zaliczenie

U6

określić kierunki dalszego uczenia się i dokształcać się
samodzielnie.

CHM_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością
w nauce.

CHM_K2_K01

zaliczenie

K2

student jest świadom zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak
i wykonywaniu badań eksperymentalnych.

CHM_K2_K02

zaliczenie

K3

student szanuje własność intelektualną i jest świadom
roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym.

CHM_K2_K03

zaliczenie

Sylabusy

122 / 268

K4

korzystać z technologii informacyjnych w celu
krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHM_K2_K04

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oznaczanie kwasów nukleinowych oraz ich nanokompleksów z polimerami
kationowymi metodą elektroforezy żelowej. Badanie wpływu substancji
interferujących na oznaczanie nadtlenku wodoru na elektrodach. Badanie
wydajności kwantowej tworzenia tlenu singletowego dla wybranych fotouczulaczy
stosowanych w PDT. Zastosowanie pomiarów z wykorzystaniem wagi Langmuira
do badania oddziaływań leków z modelowymi błonami lipidowymi. Badanie
procesu utleniania kwasu askorbinowego technikami elektrochemicznymi.
Biopolimerowe rusztowania do hodowli komórkowych – synteza i badanie
właściwości. Zastosowanie mikroskopii Brewstera do badania organizacji
molekularnej modelowych błon komórkowych. Otrzymywanie i badanie
właściwości ﬁzykochemicznych nanostrukturalnych nośników do kontrolowanego
dostarczania substancji bioaktywnych (micele oraz liposomy). Część I: polarność i
wiązanie z nośnikiem; Część II: rozmiary i stabilność. Badanie biodostępności
wybranych leków metodami ﬁzykochemicznymi – wyznaczanie współczynników
podziału. Zastosowanie deskryptorów kwantowomechanicznych do przewidywania
właściwości związków metodą QSPR (Quantitative Structure-Property
Relationship). Badanie enkapsulacji i proﬁli uwalniania modelowych związków z
wybranych nanonośników metodami spektrofotometrycznymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie teoretyczne do zajęć (kolokwium oceniane w skali 0-4 pkt),
wykonania ćwiczenia (0-2 pkt), a także opracowania uzyskanych wyników
w formie sprawozdania (0-4 pkt). Ćwiczenie zostanie uznane za zaliczone
w przypadku uzyskania za nie co najmniej 6 pkt, przy czym otrzymanie 0
pkt z którejkolwiek z części będzie skutkowało jego niezaliczeniem.
Warunkiem zaliczenia kursu będzie uzyskanie co najmniej 60% z
maksymalnej liczby punktów przy zaliczeniu nie mniej niż 10 ćwiczeń (z
12).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Programowanie w języku Python
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756aa0c291.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe paradygmaty programowania

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

składnię i semantykę języka Python

CHM_K2_W01

projekt

W3

pojęcie złożoności obliczeniowej

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe metody obliczeniowe i algorytmy
bioinformatyczne

CHM_K2_W01

projekt

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

10

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
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe i zaawansowane konstrukcje języka Python

W1, W2

2.

Biblioteka standardowa

W2

3.

Podstawy prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem pakiety SciPy

W3, W4

4.

Wykorzystanie pakietu BioPython do prowadzenia badań bioinformatycznych

W3, W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz z
przedstawionego projektu
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Spektroskopia chiralooptyczna próbek biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a965e88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej podstaw ﬁzykochemicznych, zakresu
stosowalności oraz przykładów zastosowań metod chiralooptycznych (dyspersja skręcalności optycznej,
elektronowy i wibracyjny dichroizm kołowy, ramanowska aktywność optyczna, luminescencja spolaryzowana
kołowo w analizie próbek biomedycznych. Ponadto studenci winni nabyć umiejętność interpretacji parametrów
widmowych umożliwiającą praktyczną analizę widm chiralooptycznych próbek biomedycznych.

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

temat polaryzacji światła, chiralności i oddziaływania
światła spolaryzowanego z cząsteczkami chiralnymi.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

podstawy ﬁzykochemiczne omawianych metod
chiralooptycznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

temat parametrów widmowych i zakres stosowalności
omawianych metod chiralooptycznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

schematy budowy spektrometrów chiralooptycznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W5

przykłady zastosowań omawianych metod
w badaniach próbek biomedycznych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W6

zasady bezpieczeństwa pracy związanej
z omawianymi technikami badawczymi.

CHM_K2_W05

prezentacja

W7

student rozumie jak użyć nabytą wiedzę
do planowania eksperymentów z użyciem omawianych CHM_K2_W05,
CHM_K2_W06
metod i przedstawiać ich wyniki z uwzględnieniem
zasad ochrony własności intelektualnej.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddać krytycznej ocenie omawiane techniki
chiralooptyczne pod kątem ich przydatności
w badaniach próbek biomedycznych.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

interpretować parametry widmowe i analizować
widma chiralooptyczne próbek biomedycznych.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do rozumienia literatury dotyczącej
tematyki kursu.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne

U4

przedyskutować aplikacje metod chiralooptycznych
w badaniach biomedycznych w oparciu o bieżącą
literaturę naukową.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie konieczność stosowania nowych
metod w analizie biomedycznej i zachowania
krytycyzmu w znajdowaniu ich nowych aplikacji.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

student rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem
omawianych metod chiralooptycznych.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K3

student rozumie konieczność poszanowania praw
autorskich w procesie popularyzacji wiedzy.

CHM_K2_K03

prezentacja

K4

student rozumie konieczność aktualizowania nabytej
wiedzy w oparciu o bieżącą literaturę naukową
i wykazuje się selektywnością w procesie zbierania
informacji.

CHM_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

konwersatorium

15

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Podstawy ﬁzykochemiczne technik spektroskopowych metod chiralooptycznych
(dyspersja skręcalności optycznej, elektronowy i wibracyjny dichroizm kołowy,
ramanowska aktywność optyczna, luminescencja spolaryzowana kołowo).

W1, W2

2.

Polaryzacja światła, chiralność, oddziaływanie światła spolaryzowanego z
cząsteczkami chiralnymi, podstawy ﬁzykochemiczne metod chiralooptycznych,
parametry widmowe, zakres stosowalności, schematy blokowe spektrometrów.

W1, W2, W3, W4, K1, K2

3.

Interpretacja widm oraz przegląd zastosowań metod chiralooptycznych do badań
próbek biomedycznych, znajomość zakresu stosowalności, zalety i wady danej
spektroskopii pod kątem zastosowania w analizie próbek biomedycznych,
praktyczna analiza typowych widm próbek biomedycznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie egzaminu testowego obejmującego materiał omawiany na
zaliczenie pisemne wykładach i konwersatoriach Ocena końcowa z kursu to ocena z egzaminu
testowego.

konwersatorium

prezentacja

prezentacja ustna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Nowoczesne techniki spektroskopowe w chemii medycznej.

Sylabusy
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Bioaktywne nanomateriały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel A - Synteza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMSyntS.220.5ca756a8c87ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 15, laboratoria: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym procesie kształcenia w ramach kursu „Bioaktywne nanomateriały” student będzie posiadał
wiedzę dotyczącą projektowania, otrzymywania, charakterystyki i zastosowania różnego typu bioaktywnych
nanomateriałów mogących znaleźć zastosowanie w medycynie i naukach pokrewnych. Student będzie potraﬁł
w sposób specjalistyczny oraz popularnonaukowy przedstawić zagadnienia związane z cytotoksycznością, w tym
fotocytotoksycznością, omawianych nanomateriałów. Ponadto, student będzie potraﬁł przedstawić problemy
związane z bezpieczeństwem stosowania bioaktywnych nanomateriałów uwzględniając ich oddziaływanie
z komórkami żywymi. Student będzie świadom roli bioaktywnych nanomateriałów, którą mogą one odgrywać
w przyszłości w jego środowisku zawodowym i społecznym. Student będzie również posiadał umiejętność
sprawnego korzystania z technologii informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

C2

W ramach kursu zostanie przedstawiony podział nanomateriałów ze względu na ich bioaktywność i zastosowanie
w medycynie, zarówno w diagnostyce jak i terapii. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z nadaniem
nanomateriałowi określonej funkcjonalności tzn. bioaktywności m.in. poprzez funkcjonalizację powierzchni, czy
tworzenie materiałów kompozytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na poznanie zagadnień związanych
z oddziaływaniem nanomateriału z komórkami żywymi. Omówione zostaną, poznane jak dotąd, mechanizmy
aktywności biologicznej m.in. (foto)cytotoksycznej, antyproliferacyjnej, pro-oksydacyjnej, pro-apoptotycznej,
genotoksycznej, zdolności do indukowania autofagii. Ponadto omówiony zostanie wpływ nanocząstek
uwalnianych w procesach przemysłowych i z produktów codziennego użytku (np. kosmetyków, powłok sprzętu
AGD) na środowisko oraz na zdrowie i życie organizmów żywych, w szczególności człowieka. Kurs będzie dotyczył
także dynamicznie rozwijającej się dziedziny dotyczącej fotoaktywności nanomateriałów i ich zastosowaniu
w fototerapii i diagnostyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu
chemii i nauk pokrewnych pozwalającą na tworzenie
nowych związków bioaktywnych i metodyki weryﬁkacji
ich aktywności biologicznej.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

raport, prezentacja

W2

dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu
zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w chemii
medycznej.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

raport, prezentacja

W3

dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą
wykorzystania różnych materiałów w biomedycynie
i medycynie.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

raport, prezentacja

U1

wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin potraﬁ
zaprojektować związki i materiały do wykorzystania
w biomedycynie i medycynie, dobrać odpowiednie
warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody
weryﬁkacji ich aktywności biologicznej.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

raport, prezentacja

U2

potraﬁ realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

potraﬁ przedstawić problemy z zakresu chemii
medycznej i dziedzin pokrewnych specjalistom
i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić
dyskusję na tematy związane z projektowaniem
związków bioaktywnych oraz doborem i modyﬁkacją
materiałów wykorzystywanych w biomedycynie
i medycynie z uwzględnieniem aspektów etycznych,
a także komunikuje się w języku obcym.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się rzetelnością i sumiennością
w nauce

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03

raport, prezentacja

K2

student szanuje własność intelektualną i jest świadom
roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport, prezentacja

K3

jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy
oraz korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

raport, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

15

laboratoria

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student posiada i jest w stanie zastosować szczegółową wiedzę dotyczącą
otrzymywania i wykorzystania bioaktywnych nanomateriałów w medycynie i
farmacji

W1, K1

2.

Student potraﬁ omówić mechanizmy aktywności biologicznej, w tym
uwzględniając także efekty związane z fotoaktywacją nanomateriałów

W2, W3, U1, K2

Sylabusy

132 / 268

3.

Student potraﬁ wykorzystać zaawansowane techniki badawcze
(analityczne/spektroskopowe/mikroskopowe) do oceny składu i właściwości
ﬁzykochemicznych i biologicznych

4.

Student potraﬁ zaprojektować bioaktywne nanomateriały do zastosowania w
medycynie i farmacji oraz posiada umiejętność doboru odpowiednich warunków
W2, W3, U2, K2
otrzymania tych biomateriałów oraz weryﬁkacji ich właściwości ﬁzykochemicznych
i biologicznych

5.

Student potraﬁ przedstawić problemy związane z foto- oraz cytotoksycznością
bioaktywnych nanomateriałów stosowanych w medycynie specjalistom i
niespecjalistom

W2, W3, K3

U1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium

prezentacja

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz udział w dyskusji naukowej

laboratoria

raport

wykonanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu
prezentującego opracowane wyniki przeprowadzonych eksperymentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Zaawansowane biomateriały

Sylabusy
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Zaawansowane modelowanie molekularne – metody klasyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel C - Bioaktywność

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMBioaktS.220.5ca756aa18574.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien poszerzyć swoją wiedzę o wybranych metodach obliczeniowych chemii (pola siłowe, klasyczna
mechanika/dynamika molekularna) oraz nabyć umiejętność wykorzystania tej wiedzy w planowaniu własnych
badań naukowych.

C2

Student powinien zdobyć praktyczne umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem do prowadzenia
obliczeń metodami klasycznej mechaniki i dynamiki molekularnej oraz umiejętność w posługiwaniu się
oprogramowaniem do wizualizację i analizy uzyskanych rezultatów.

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 posiada zaawansowaną wiedzą ogólną
z zakresu modelowania molekularnego metodami
klasycznymi.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

W2

student posiada wiedzę wymaganą do modelowania
metodami klasycznymi układów molekularnych
zawierających związki bioaktywne.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

W3

zasady bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania
aparatury naukowej.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki, zasad
ochrony własności intelektualnej oraz typów licencji
oprogramowania używanego w dynamice
molekularnej.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U02

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_U02

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_U03

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_K01

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

realizować zadania badawcze w zakresie modelowania
metodami klasycznymi układów istotnych dla chemii
medycznej

krytycznie analizować uzyskane wyniki badań.

przedstawić sposoby wykorzystania modelowania
molekularnego do rozwiązania problemów z zakresu
chemii medycznej specjalistom i niespecjalistom.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

student cechuje się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością w prowadzeniu badań.
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K2

K3

K4

K5

student jest świadom zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością w planowaniu i realizacji badań.

student szanuje własność intelektualną i prawa
autorskie.

student jest świadomy konieczności stałego
doskonalenia własnego warsztatu naukowego
i poszerzania wiedzy.

krytycznie analizować doniesienia literaturowe
i materiały naukowe umieszczane w Internecie.

CHM_K2_K02

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_K03

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_K04

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

CHM_K2_K04

Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie
ćwiczeń); sprawozdania z
realizacji ćwiczeń;
rozmowy
przeprowadzone w
trakcie zajęć.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Fizyczne podstawy symulacji metodami klasycznej dynamiki molekularnej
układów złożonych z setek tysięcy atomów. Typy pól siłowych, przykłady
parametryzacji. Parametryzacja pól siłowych na podstawie obliczeń kwantowochemicznych lub danych pomiarowych. Mechanika i dynamika molekularna.
Kontrolowana (wymuszona) dynamika molekularna. Termostaty, barostaty,
sposoby całkowania równań ruchu. Modelowanie struktury i dynamiki układów
molekularnych. Wykorzystanie dynamiki molekularnej do opisu układów
molekularnych o znaczeniu biomedycznym: kompleksy inkluzyjne, modele
membran biologicznych, modele surfaktantów płucnych, oddziaływanie leków z
błonami fosfolipidowymi, modelowanie białek trans-membranowych,
oddziaływanie receptor ligand, etc.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, Obserwacje
bezpośrednie (wykonanie ćwiczeń);
sprawozdania z realizacji ćwiczeń; rozmowy
przeprowadzone w trakcie zajęć.

Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach
laboratoryjnych; znajomość materiału
realizowanego w ramach ćwiczeń
laboratoryjnych; przygotowanie sprawozdań z
wykonanych ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia jest
pozytywna ocena sprawozdań z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych.
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Leki, żywność, kosmetyki - zagrożenia środowiskowe i sposoby ich
ograniczania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Panel B - Analiza

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMAnaS.220.5ca756a972804.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianych zagrożeń
środowiskowych związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem preparatów farmaceutycznych, kosmetyków
i żywności oraz strategiami stosowanymi w celu ich ograniczania.

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

zagrożenia środowiskowe związane z wytwarzaniem
i stosowaniem preparatów farmaceutycznych, leków
i żywności.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

student zna metody stosowane do identyﬁkacji
zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu
CHM_K2_W05
farmaceutycznego/spożywczego/kosmetycznego
w próbkach środowiskowych oraz przykłady metod
usuwania tych zanieczyszczeń i ograniczania ich emisji

zaliczenie na ocenę

W3

student zna działania podejmowane w celu
zminimalizowania negatywnego wpływu przemysłu
farmaceutycznego/spożywczego i kosmetycznego
na środowisko.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

w prosty sposób przedstawić zagadnienia związane
z problematyką zagrożeń środowiskowych
wynikających z projektowania, wytwarzania oraz
użytkowania preparatów farmaceutycznych,
kosmetyków i żywności.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w dyskusji na temat wpływu
leków/żywności/kosmetyków na środowisko.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

K1

wykazywania się odpowiedzialnością w pracy, mając
świadomość zagrożeń środowiskowych wynikających
z projektowania, wytwarzania oraz użytkowania
preparatów farmaceutycznych, kosmetyków
i żywności

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

student jego gotów do kształtowania postawy dbania
o środowisko, mając świadomość konsekwencji
wynikających z emisji zanieczyszczeń do środowiska.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka wykładu dotyczy, w szerokim rozumieniu, zagrożeń środowiskowych, w
tym zagrożeń w środowisku pracy, związanych z wytwarzaniem i stosowaniem
farmaceutyków, leków i żywności oraz metodami ich ograniczania. Zagadnienia te
zostaną omówione w 4 blokach tematycznych:
a) Aktywne biologiczne składniki farmaceutyków i suplementów diety akumulacja substancji aktywnych i ich metabolitów w wodach i glebach, wpływ na
środowisko, metody identyﬁkacji i usuwania; wpływ na rośliny, zwierzęta i
mikroorganizmy, synergizm oddziaływania leków i innych zanieczyszczeń na
rośliny i zwierzęta
b) zanieczyszczenia środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności a
środowisko naturalne i środowisko pracy - (mikotoksyny, WWA, azotan/azotyny,
metale ciężkie, pestycydy, polichlorowane bifenyle (pcb), substancje mutagenne i
kancerogenne, aktywne biologicznie ale nieodżywcze składniki żywności) klasyﬁkacja, źródła pochodzenia, zagrożenia, dopuszczalne stężenia w
preparatach i w środowisku naturalnym (regulacja prawne, normy unijne), metody
identyﬁkacji, ograniczania i usuwania; metale ciężkie jako toksyczne składniki
preparatów farmaceutycznych, żywności i kosmetyków - pochodzenie, wpływ na
środowisko, toksyczność dla ludzi, metody usuwania,
c) dodatki do żywności, farmaceutyków i kosmetyków oraz nośniki leków/systemy
dostarczania leków - funkcja w preparacie, właściwości chemiczne i akumulacja w
środowisku, metody identyﬁkacji i usuwania
d) Ekologiczne aspekty wytwarzania preparatów farmaceutycznych, żywności i
kosmetyków - Naturalne substancje aktywne, Ekologiczne dodatki (naturalne
konserwanty, barwniki, dodatki smakowo-zapachowe, emulgatory, zagęszczacze)
- przykłady związków, pochodzenie, zalety i ograniczenia ich stosowania,
proekologiczne aspekty wytwarzania preparatów farmaceutycznych, żywności i
kosmetyków - dobre pro-środowiskowe praktyki w procesie produkcji

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego
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Ochrona własności intelektualnej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6917c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej I".

C2

Powtórzenie generalnych zasad ochrony własności intelektualnej.

C3

Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków chemicznych,
farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

C4

Wprowadzenie nowych zagadnień - ochrony odmian roślin, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz
komercjalizacji praw własności intelektualnej.

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 zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej.

CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

student zna zasady komercjalizacji praw własności
intelektualnej.

CHM_K2_W06,
CHM_K2_W07

zaliczenie pisemne

CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

5

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.

Wstęp do prawa własności intelektualnej (rodzaje praw, sposoby uzyskania praw;
polskie, europejskie, międzynarodowe zasady ochrony praw własności
intelektualnej)

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Prawo autorskie (źródła prawa, przedmiot, wyłączenia spod ochrony, tzw. domena
publiczna; podmiot prawa; treść praw autorskich: osobiste i majątkowe oraz czas
ich
trwania; prawa pokrewne; dozwolony użytek, cytat; umowy dot. praw autorskich przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje, odpowiedzialność z tytułu
naruszenia prawa autorskiego; funkcjonowanie organizacji zbiorowego
zarządzania;
ochrona wizerunku.

W1, W2, U1, K1

3.

Ochrona baz danych i zbiorów informacji

W1, W2, U1, K1

4.

Prawo patentowe (wynalazki w tym wynalazki chemiczne, farmaceutyczne
i biotechnologiczne), Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, SPC, umowy
licencyjne, odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu

W1, W2, U1, K1

5.

Ochrona odmian roślin

W1, W2, U1, K1

6.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, komercjalizacja praw własności intelektualnej

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test zaliczeniowy
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Miniprojekt badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a54f0bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 25, konsultacje: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pod kierunkiem opiekuna wykonuje określony zestaw eksperymentów laboratoryjnych, symulacji
komputerowych lub prac obliczeniowych w ramach zaproponowanego przez opiekuna projektu badawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawy teoretyczne technik
wykorzystywanych w badaniach związanych
z miniprojektem.

CHM_K2_W02

raport, wyniki badań
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W2

student zna mechanizmy zjawisk i procesów badanych
w ramach miniprojektu oraz ich znaczenie
biomedyczne.

CHM_K2_W01

raport, wyniki badań

W3

student zna zasady bezpieczeństwa, racjonalnego
wykorzystania surowców, energii i aparatury, które
należy zastosować podczas badań związanych
z miniprojektem.

CHM_K2_W05

raport, wyniki badań

W4

student zna zasady etyki, bioetyki oraz ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
stosowane podczas pracy laboratoryjnej
i sporządzania raportu.

CHM_K2_W06

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaproponować eksperymenty, mające na celu
rozwiązanie określonego problemu badawczego.
Student potraﬁ przeprowadzić prace laboratoryjne,
obliczeniowe lub symulacje komputerowe,
przeprowadzić analizę otrzymanych wyników
i wyciągnąć właściwe wnioski.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U06

raport, wyniki badań

U2

w sposób popularnonaukowy przedstawić tematykę
badań, obliczeń lub symulacji wykonywanych
CHM_K2_U03
w ramach miniprojektu oraz wnioski z nich wynikające,
również w języku angielskim.

raport, wyniki badań

U3

przewidzieć ryzyka związane z eksperymentami
prowadzonymi w ramach miniprojektu.

CHM_K2_U05

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rzetelnie i sumiennie wykonuje badania
laboratoryjne, obliczenia lub symulacje komputerowe
w ramach miniprojektu.

CHM_K2_K01

raport, wyniki badań

K2

student jest świadom zagrożeń związanych z pracami
wykonywanymi w ramach miniprojektu.

CHM_K2_K02

raport, wyniki badań

K3

student zna przepisy dotyczące własności
intelektualnej mające zastosowanie w sporządzanym
raporcie.

CHM_K2_K03

raport, wyniki badań

K4

student jest świadom rozwoju tematyki badawczej
wykonywanego miniprojektu i związanej z tym
CHM_K2_K04
konieczności stałego poszerzania wiedzy na ten temat.

raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

25

konsultacje

5

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie raportu

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Student pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadza serię eksperymentów
laboratoryjnych, prac obliczeniowych lub symulacji komputerowych z zakresu
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
tematyki danego panelu oraz sporządza raport przedstawiający tematykę
U3, K1, K2, K3, K4
przeprowadzonych badań, analizę otrzymanych wyników, wnioski wyciągnięte na
ich podstawie oraz spis cytowanej literatury.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria

Warunki zaliczenia: przeprowadzenie zaplanowanych wspólnie z
raport, wyniki badań opiekunem badań laboratoryjnych, obliczeniowych lub symulacji
komputerowych oraz napisanie raportu z przeprowadzonych badań.

konsultacje

raport

Warunki zaliczenia: przeprowadzenie zaplanowanych wspólnie z
opiekunem badań laboratoryjnych, obliczeniowych lub symulacji
komputerowych oraz napisanie raportu z przeprowadzonych badań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pisemna zgoda od opiekuna projektu, którego student samodzielnie wybiera wśród samodzielnych pracowników Wydziału
Chemii UJ lub pracowników Wydziału Chemii UJ w stopniu doktora lub wyższym.

Sylabusy
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Układy supramolekularne w medycynie - synteza i właściwości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a69dd6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna budowę oraz charakterystykę ﬁzykochemiczną układów gość-gospodarz oraz ich zastosowanie
w medycynie.

C2

Student potraﬁ wytłumaczyć zjawisko samoorganizacji na przykładach zarówno biologicznych: DNA itp. oraz
typowo chemicznych (kapsuły katenany rotaksany).

C3

Student zna pojęcia: polimery koordynacyjne, struktury MOF, hydrożele, nanocząstki i ich wykorzystanie
w diagnostyce i terapeutyce medycznej.

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

1. Student dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną
z zakresu chemii i nauk pokrewnych pozwalającą
na tworzenie nowych związków bioaktywnych
i metodyki weryﬁkacji ich aktywności biologicznej

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

2. Student dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną
z zakresu zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w chemii
medycznej.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

3. Student dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą
wykorzystania różnych materiałów w biomedycynie
i medycynie

CHM_K2_W04

egzamin pisemny

W4

dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii
medycznej.

CHM_K2_W05

egzamin pisemny

W5

dysponuje wiedzą z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego.

CHM_K2_W06

zaliczenie ustne

U1

1. Student wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin
potraﬁ zaprojektować związki i materiały
do wykorzystania w biomedycynie i medycynie,
dobrać odpowiednie warunki do ich otrzymania oraz
zaproponować metody weryﬁkacji ich aktywności
biologicznej.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

2. Student potraﬁ realizować zadania badawcze
z zakresu chemii medycznej i nauk pokrewnych oraz
krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

potraﬁ przedstawić problemy z zakresu chemii
medycznej i dziedzin pokrewnych specjalistom
i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić
dyskusję na tematy związane z projektowaniem
związków bioaktywnych oraz doborem i modyﬁkacją
materiałów wykorzystywanych w biomedycynie
i medycynie z uwzględnieniem aspektów etycznych,
a także komunikuje się w języku obcym.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

U4

potraﬁ organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

zaliczenie ustne

U5

potraﬁ ocenić ryzyko zawodowe.

CHM_K2_U05

zaliczenie ustne

K1

1. Student jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny

K2

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków
zawodowych.

CHM_K2_K01

zaliczenie ustne

K3

jest świadom zagrożeń związanych z wykonywaną
pracą laboratoryjną i wykazuje się odpowiedzialnością
zarówno w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych.

CHM_K2_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

przestrzega etosu badacza, szanuje własność
intelektualną i jest świadom roli, jaką będzie odgrywał
w środowisku zawodowym i społecznym.

CHM_K2_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

przygotowanie do egzaminu

7

uczestnictwo w egzaminie

1

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.

1. budowa przestrzenna układów gość-gospodarz, selektywność, kooperatywność,
rodzaje receptorów: chelaty, korony, kaliksareny, kryptandy, receptory
zawierające kwas Lewisa lub kation metalu, cyklodekstryny, kryptofany,
hemikryptofany, porﬁryny, kukurbituryl. Wpływ rozpuszczalnika na stałą trwałości.
Rodzaje oddziaływań w układzie gość-gospodarz (wiązania jonowe, wodorowe,
oddziaływania π-π, oddziaływania Van der Waalsa). Związek pomiędzy wielkością
receptora (np. eteru koronowego) a rozmiarem i ładunkiem kationu. Wpływ liczby
koordynacyjnej na trwałość kompleksu. Wykrywanie kationów i anionów przy
udziale cząsteczek supramolekularnych.

W1, W3, W4, W5, U1, U3,
U4, U5, K1, K3, K4

2.

2. Wykorzystanie cyklodekstryn, koronad w katalizie enzymatycznej układów
biologicznych np. rozkład ATP do ADP.

W3, W4, W5, U2, U3, U5,
K1, K2, K3

3.

3. Samoorganizacja układów biologicznych (proteiny, DNA, wirusów o strukturze
helikalnej) i ich analogów chemicznych (układy drabinowe, helikalne, katenany,
rotaksany). Samoorganizacja i typy kapsuł.

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

4.

4. Właściwości ﬁzykochemiczne polimerów koordynacyjnych oraz struktur typu
MOF, polimery elektroaktywne jako układy naśladujące działanie mięśni, micele,
warstwy Langmuir-Blodget, samoorganizujące się monowarstwy siloksanowe,
litograﬁa, maszyny i urządzenia molekularne, hydrożele, synteza nanocząstek,
zależność pomiędzy właściwościami ﬁzykochemicznymi a rozmiarem nanocząstki.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

5. Dendrymery – synteza właściwości i zastosowanie.

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

Sylabusy

149 / 268

6. zastosowanie supramolekuł w medycynie (diagnostyka i terapeutyka) –
kontrasty w rezonansie magnetycznym, sensory: jonowe, pH, temperatury,
cząsteczek biologicznych, nośniki leków, Zastosowanie supramolekuł w terapii
genowej.

6.

W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia: uzyskanie oceny co najmniej 3.0
egzamin pisemny, zaliczenie ustne Warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność na
wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Zaliczenie kursu chemii ﬁzycznej i chemii organicznej.

Sylabusy
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Chemia bioortogonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6ab92a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student będzie dysponował wiedzą z zakresu chemii
bioortogonalnej, będzie znał różne metody
biokonigacji oraz ich zastosowania do obrazowania
biocząsteczek i leków w warunkach in vivo.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

egzamin pisemny

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student będzie umiał zaprojektować sposób
obrazowania biocząsteczek lub leków w badaniach
biochemicznych poprzez dobór odpowiedniej reakcji
bioortogonalnej.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student będzie mógł służyć swoją wiedzą z zakresu
chemii bioortogonalnej pracując w zespole
zajmującym się obrazowaniem biocząsteczek lub
leków w badaniach biochemicznych.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Przedstawienie ogólnych założeń chemii bioortogonalnej. Zapoznanie z reakcjami
organicznymi, które znalazły zastosowanie do bioortogonalnej ligacji.

W1, U1, K1

2.

Omówienie reakcji mających obecnie zastosowanie w chemii bioortogonalnej
charakteryzujących się wysoką wydajnością, dużym zakresem zastosowania,
wysoką chemoselektywnością i szybkością oraz tym, że mogą zachodzić w
warunkach ﬁzjologicznych organizmu, takich jak: 1,3-dipolarna cykloaddycja,
cykloaddycja Dielsa-Aldera z normalnym i odwróconym zapotrzebowaniem
elektronowym.

W1, U1, K1

3.

Przedstawienie struktury barwników ﬂuorescencyjnych, metod syntezy tych
barwników oraz reakcji pozwalających na wytworzenie połączenia z jednym z
reagentów reakcji bioortogonalnej. Zapoznanie z reakcjami pozwalającymi
wytworzyć połączenie pomiędzy jednym z reagentów reakcji bioortogonalnej i
badanym obiektem czyli biocząsteczką lub lekiem.

W1, U1, K1

4.

Omówienie zastosowania reakcji bioortogonalnych do znakowania bioczasteczek
takch jak: węglowodany, białka, lipidy, glikany czy kwasy nukleinowe.

W1, U1, K1

5.

Przedstawienie zastosowania reakcji bioortogonalnych do badania metabolizmu
leków.

W1, U1, K1

6.

Zapoznanie z badaniami in vivo, w których zastosowano bioortogonalną ligację.

W1, U1, K1

7.

Rozwiązywanie zadań i problemów związanych z chemią bioortogonalną z jakimi
studenci spotkają się na egzaminie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie pytań otwartych i testu wyboru (aby zdać
egzamin należy udzielić poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs podstaw chemii organicznej: wykład, konwersatorium i laboratorium

Sylabusy
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Mechanizmy reakcji w chemii organicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a0e8082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o podstawowych mechanizmach reakcji organicznych i metodach ich
weryﬁkacji, opanowanie umiejętności przewidywania przebiegu reakcji i struktury powstających w ich wyniku
produktów oraz nabycie umiejętności postulowania mechanizmów złożonych (w tym wieloksładnikowych) reakcji
i planowania taktyki syntezy organicznej z uwzględnieniem danych opublikowanych w literaturze chemicznej
w ostatnich latach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ przedstawić w formie graﬁcznej oraz omówić
podstawowe i złożone mechanizmy reakcji
organicznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,
w szczególności w odniesieniu do otrzymywania
związków bioaktywnych.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne,
prezentacja, udział w
dyskusjach

W2

dysponuje wiedzą dotyczącą planowania taktyki
syntezy organicznej, w tym wpływie warunków
na mechanizm i przebieg reakcji.

CHM_K2_W03

zaliczenie pisemne,
udział w dyskusjach

U1

potraﬁ przewidzieć mechanizmy planowanych reakcji
organicznych o umiarkowanym poziomie komplikacji
i wskazać ich konsekwencje przy projektowaniu syntez
związków bioaktywnych.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja, udział w
dyskusjach

U2

potraﬁ dobrać warunki reakcji pozwalające
na otrzymanie związków bioaktywnych o założonej
strukturze, uwzględniając wymogi chemo-, regioi stereochemiczne.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja, udział w
dyskusjach

U3

potraﬁ korzystać z zaawansowanych opracowań
w języku polskim i angielskim dotyczących
mechanizmów reakcji organicznych, a na podstawie
uzyskanych informacji potraﬁ przedstawić
mechanizmy reakcji, które do tej pory nie były
przedmiotem publikacji podręcznikowych.

CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

15

przygotowanie referatu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

3

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.

Treści programowe kursu obejmują rozszerzone informacje o podstawowych
mechanizmach reakcji organicznych, które prezentowane były podczas kursu
wstępnego chemii organicznej oraz sposoby potwierdzania postulowanych
mechanizmów. Systematycznie przeanalizowane zostaną podane poniżej
transformacje:
A) reakcje rodnikowe (reakcje SET, addycja, substytucja i eliminacja rodnikowa, w
tym: redukcja Bircha, redukcja związków karbonylowych, reakcje: pinakolowa,
McMurry, Bartona-McCombie, kondensacja acyloinowa);
B) reakcje alifatycznej substytucji nukleoﬁlowej i eliminacji (mechanizmy SN1,
SN2, SN2’, SNi, E1, E2. E1cB, alfa-eliminacja; nukleoﬁle ambidentne,
stereochemia reakcji, efekt grup wspomagających; reakcje Mitsunobu, Appela,
Wittiga, Hornera-Wadswortha-Emmonsa, Petersona, Julii, Czugajewa);
C) reakcje substytucji elektroﬁlowej w związkach aromatycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem reakcji tworzenia wiązań C-C w wariancie wewnątrz- i
międzycząsteczkowym oraz substytucji w związkach policyklicznych;
D) substytucja nukleoﬁlowa w związkach aromatycznych (mechanizmy: A-E, A-E,
VNS, ANRORC; reakcja Cziczibabina);
E) wybrane reakcje addycji nukleoﬁlowej i kondensacji z udziałem związków
karbonylowych (w tym m. in. otrzymywanie i zastosowanie acetali i tioacetali,
reakcje typu aldolowego, Knoevenagela, Mukayiamy, Storka, Mannicha, Ugi i inne
reakcje wieloskładnikowe);
F) addycja elektroﬁlowa do wiązań podwójnych (regio- i stereoselektywność
reakcji, reakcje m. in. halogenowania, epoksydowania, hydroborowania,
solwortęciowania, addycje karbenów);
G) reakcje przegrupowań – migracje typu [1,2] do elektroﬁlowego atomu węgla,
tlenu i azotu (przegrupowania pinaklolinowe i semipinakolonowe, TiﬀeneauDemjanowa, Wagnera-Meerweina, Baeyera-Villigera, Hoﬀmana, Curtisa,
Beckmanna, Schmidta, Lossena); przegrupowanie benzilowe a przegrupowanie
Faworskiego;
H) reakcje pericykliczne: wybrane przykłady reakcji przegrupowań
sigmatropowych, reakcji elektrocyklicznych i cykloaddycji (w tym przegrupowania
Claisena, Cope’a, benzydynowe, reakcje Dielsa-Aldera i cheletropowe).
Omówione zostaną reguły pozwalające na przewidywanie konstytucji i konﬁguracji
produktów: reguły Baldwina, Kornbluma, Woodwarda-Hoﬀmana.

W1, W2, U1, U2

2.

Podczas części seminaryjnej zajęć studenci samodzielnie przedstawiąją i
dyskutują współczesne teorie dotyczące podanych wyżej zagadnień A - H w
oparciu o najnowsze publikacje naukowe, powiązując je z badaniami
prowadzonymi w zespołach naukowych, z którymi podejmują współpracę.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny - kryterium zaliczenia: Poprawna odpowiedź
na ponad płowę pytań dotyczących mechanizmów wybranych
reakcji organicznych.

seminarium

prezentacja, udział w
dyskusjach

Przygotowanie i przedstawienie przynajmniej dwóch
referatów spełniających minimalne wymagania podane na
początku zajęć. Aktywny udział w dyskusji nad referatami
innych osób.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy chemii organicznej (WCh-ML-O202B-xx lub ekwiwalentny). Obecność na zajęciach nie jest
obowiązkowa, z zastrzeżeniem wynikającym ze sformułowań podanych w sekcji "Warunki zaliczenia przedmiotu".

Sylabusy
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Spektroskopia ramanowska w analizie wybranych komórek i tkanek
organizmu żywego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6b67aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest osiągnięcie przez studenta umiejętności wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w badaniach
wybranych komórek i tkanek organizmu żywego.

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

wie jak wykorzystać spektroskopię ramanowską
w badaniach wybranych komórek i tkanek organizmu
żywego.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W2

zna zalety i wady metody w badaniach materiału
biologicznego.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W3

zna układy modelowe- budowę hemu/hemoglobiny,
oraz naskórek i jego wytwory.

CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W4

wie na czym polega zmineralizowanie tkanki – ich
właściwości badane metodą spektroskopii
ramanowskiej, analiza wyników.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

W5

zna zasady detekcji oraz cechy nieprawidłowości
w wybranych tkankach.

CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie wykorzystać metody spektroskopii
ramanowskiej w badaniach wybranych komórek
i tkanek organizmu żywego.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U2

umie opracować komputerowo otrzymane wyniki
doświadczalne.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

U3

umie pracować samodzielnie.

CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować w grupie.

CHM_K2_K03

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

K2

potraﬁ popularyzować wiedzę.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

seminarium

9

przygotowanie raportu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przeprowadzenie badań empirycznych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej w badaniach wybranych komórek i
tkanek organizmu żywego . Zalety i wady metody w zastosowaniu do badania
materiału biologicznego. Badanie układów modelowych- budowa
hemu/hemoglobiny. Naskórek i jego wytwory- badanie doświadczalne i
opracowanie komputerowe wyników. Tkanki zmineralizowane – ich właściwości
badane metodą spektroskopii ramanowskiej, analiza wyników. Detekcja
nieprawidłowości wybranych tkanek.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

seminarium

raport, zaliczenie

udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, złożenie raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Modelowe układy lipidowe w chemii biologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6c26e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów zaawansowanej wiedzy w zakresie lipidowych modeli błon
komórkowych. Studenci posiądą wiedzę na temat systematyki lipidów strukturalnych, współczesnych teorii
dotyczących budowy i funkcji biomembran oraz celowości modelowania błon i zjawisk membranowych. Studenci
zdobędą szczegółową wiedzę na temat stosowanych w chemii biologicznej modeli błon komórkowych: liposomów
i pęcherzyków w roztworach wodnych, monowarstw Langmuira, mono, di i wielowarstw osadzonych na stałych
podłożach oraz czarnych błon lipidowych i innych modeli elektrochemicznych.

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 dysponuje wiedzą z zakresu struktury i funkcji
błon komórkowych

CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

student dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzykochemii
lipidów strukturalnych

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

W3

student zna podstawowe systematyki lipidów
strukturalnych, wie w jakich błonach występują i jakie
funkcje pełnią

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

W4

wskazać podstawowe przyczyny stosowania
rozmaitych modeli błon komórkowych w nauce

CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W5

student zna podstawowe lipidowe modele błon
komórkowych

CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W6

porównać stosowane lipidowe modele błon
komórkowych, wskazać ich wady i zalety

CHM_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

omówić techniki produkcji liposomów
i wielowarstwowych pęcherzyków

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

przygotować monowarstwy Langmuira

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U3

dobrać odpowiednie metody wynoszenia warstw
lipidowych na stałe podłoża, tak by uzyskać skuteczne
modele biomembran

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U4

omówić sposób przygotowania czarnych błon
lipidowych

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U5

krytycznie porównać stosowane modele błon
komórkowych

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U6

dobrać lipidowe modele błon komórkowych stosowne
do konkretnych zadań badawczych

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U7

student zdaje sobie sprawę z tempa postępu nauki
w dziedzinie chemii biomedycznej i biologii komórki
i rozumie potrzebę ciągłego kontaktu z najnowszą
literaturą naukową

CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne

K1

student jest świadomy złożoności zagadnień
związanych ze zjawiskami zachodzącymi w błonach
komórkowych, rozumie konieczność
redukcjonistycznego podejścia podczas modelowania
zjawisk zachodzących w przyrodzie

CHM_K2_K02

zaliczenie pisemne

K2

w prosty sposób popularyzować nabytą wiedzę wśród
nienaukowców

CHM_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

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. Deﬁnicje i struktury lipidów

1.

Zdeﬁniowanie pojęcia „lipid”, zapoznanie studentów z różnymi sposobami
klasyﬁkowania lipidów. Podział lipidów ze względu na role pełnioną w organizmie.
Fosfolipidy strukturalne: glicerofosfolipidy, sﬁngolipidy, sulfolipidy, glikolipidy.
Lipidy cykliczne: sterole, hopanoidy i inne terpenoidy. Fosfolipidy a dostosowanie
się organizmów do życia w warunkach ekstremalnych – fosfolipidy archeonów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2

Podstawowe informacje o biosyntezie, postsyntetycznych modyﬁkacjach i
metabolizmie lipidów strukturalnych.
. Błony komórkowe

2.

Współczesne modele dotyczące budowy błon komórkowych – model SingeraNicholsona i jego współczesne rozwinięcia, tratwy lipidowe Błona komórkowa jako
selektywna bariera – transport substancji przez błony komórkowe. Błona
komórkowa jako generator energii – specyﬁka budowy błon mitochondrialnych i
tylakoidalnych. Rola kardiolipiny w błonach mitochondrialnych. Budowa błon
bakteryjnych, specyﬁka błon u bakterii gram dodatnich i gram ujemnych. Błony
komórkowe archeonów. Matryca fosfolipidowa – królestwo a skład matrycy
lipidowej. Lipidy cykliczne w błonach komórkowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2

Podstawowe modele błon komórkowych

3.

Zdeﬁniowanie celów motywujących działania zmierzające do modelowania błon
komórkowych. Funkcje błony a możliwości ich modelowania. Informacje możliwe
do uzyskania z analizy modeli. Wstępne omówienie podstawowych sposobów
modelowania błon komórkowych: czarne błony lipidowe, elektrochemiczne
modele błon komórkowych, Liposomy, pęcherzyki i inne agregaty lipidowe w
roztworach wodnych jako modele błon komórkowych. Dwuwarstwy, wielowarstwy
i monowarstwy osadzone na stałych podłożach jako modele błon komórkowych.
Monwarstwy Langmuira jako modele błon komórkowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2

Liposomy i inne struktury pęcherzykowe jako modele błon komórkowych
4.

Sylabusy

Sposoby tworzenia liposomów i wielowarstwowych pęcherzyków. Lipidy służące
do tworzenia struktur pęcherzykowych. Techniki eksperymentalne służące do
badania liposomów. Liposomy i pęcherzyki jako modele błon komórkowych:
podobieństawa i różnice, wady i zalety. Informacje dotyczące zjawisk błonowych,
które można uzyskać badając liposomy. Liposomy jako nośniki leków.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2
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Monowarstwy Langmuira jako modele błon komórkowych
Deﬁnicja monowarstw Langmuira, substancje tworzące monowarstwy, sposoby
tworzenia monowarstw, podstawowa aparatura i technika pracy z
monowarstwami. Fizykochemia monowarstw – stany ﬁzyczne, przejścia fazowe.
Monowarstwa Langmuira jako model błony komórkowej – wady i zalety. Techniki
eksperymentalne służące do badania monowarstw Langmuira. Przykłady
zastosowania monowarstw Langmuira jako modeli błon komórkowych.
Modelowanie oddziaływania antybiotyków z błoną bakteryjną, modelowania
oddziaływania chemoterapeutyków z błoną komórki nowotworowej, modelowanie
oddziaływań w błonie mitochondrialnej – kardiolipina w monowarstwach
langmuira. Modelowanie innych chorób o podłożu lipidowym: choroba Alzheimera,
zmiany miażdżycowe, surfaktant płucny.

5.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2

Monowarstwy, dwuwarstwy i wielowarstwy osadzone na stałych podłożach jako
modele błon komórkowych
Sposoby osadzania warstw na stałych podłożach: warstwy samoorganizujące się
(SAM), spin-coating, nano-pronting, technika Langmuira-Blodgett, technika
Langmuira-Schafera, dwuwarstwy na poduszkach PEG. Charakterystyka podłoży.
Techniki eksperymentalne służące do badania warstw osadzonych na stałych
podłożach. Warstwy osadzone jako modele błon komórkowych – wady, zalety i
ograniczenia tych modeli. Przykłady zastosowania warstw osadzonych jako modeli
błon biologicznych – aspekty biomedyczne.

6.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2

Czarne warstwy lipidowe i inne modele elektrochemiczne błon biologicznych
Deﬁnicja i sposób y tworzenia czarnych błon lipidowych (BLM). Techniki służące do
badania czarnych błon lipidowych. BLM jako modele błon komórkowych.
W1, W2, W3, W4, W5,
Monowarstwy, dwuwarstwy i wielowarstwy lipidowe osadzone na elektrodach jako
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
modele błon komórkowych. Sposoby tworzenia tego typu modeli i techniki
U6, U7, K1, K2
eksperymentalne służące do ich badania. Informacej, które można uzyskać z
badań elektrochemicznych modelowych błon. Wady i zalety takich modeli.
Przykłady zastosowania elektrochemicznych modeli błon komórkowych w chemii
biomedycznej.

7.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozyywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, udział w
zajęciach
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Nowoczesne hydrożele do zastosowań biomedycznych – charakterystyka
i metody ich badań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6cd283.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z właściwościami ﬁzykochemicznymi nowoczesnych hydrożeli do zastosowań biomedycznych.

C2

Nabycie wiedzy z zakresu otrzymywania, projektowania i modyﬁkacji hydrożeli.

C3

Zaznajomienie z metodami badawczymi służącymi do syntezy, charakterystyki i analizy hydrożeli.

C4

Poznanie rozmaitych zastosowań nowoczesnych hydrożeli i nanożeli w biomedycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

164 / 268

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę ogólną z zakresu chemii
hydrożeli pozwalającą na wstępne projektowanie
nowych materiałów tego typu o potencjalnym
zastosowaniu biomedycznym.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju
i najnowszych odkryciach związanych
z projektowaniem, wdrażaniem i zastosowaniem
nowych biomateriałów hydrożelowych.

CHM_K2_W04,
CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne

W3

student dysponuje wiedzą z zakresu spektroskopii
oscylacyjnej wykorzystywanej w analizie strukturalnej
i procesie dehydratacji hydrożeli.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W4

student zna podstawowe techniki doświadczalne
wykorzystywane przy syntezie biomateriałów
hydrożelowych.

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W5

student zna właściwości ﬁzykochemiczne
biomateriałów hydrożelowych wpływające na ich
aktywność biologiczną i selektywność.

CHM_K2_W01

zaliczenie pisemne

U1

zaprojektować syntezę nowoczesnych hydrożeli pod
kątem ich potencjalnego zastosowania w oparciu
o wiedzę z zakresu chemii organicznej i polimerów
oraz najnowszą literaturę naukową.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

poddać krytycznej ocenie wyniki eksperymentów
i obserwacji dotyczące hydrożeli oraz potencjalne
możliwości ich wykorzystania.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

prowadzić dyskusję na temat nowoczesnych hydrożeli
i ich zastosowań biomedycznych w oparciu
o najnowszą literaturę naukową.

CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne

U4

posługiwać się językiem angielskim w stopniu
wystarczającym do rozumienia literatury naukowej
dotyczącej tematyki kursu.

CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy złożoności zagadnień
związanych z tematyką nowoczesnych materiałów
biomedycznych.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

student jest zorientowany w nowych trendach,
metodach otrzymywania i testowania omawianych
hydrożeli.

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K3

student zdaje sobie sprawę z tempa rozwoju nauki
w dziedzinie nowoczesnych biomateriałów i rozumie
potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy na ten temat.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

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.

Charakterystyka hydrożeli ze względu na użyte w syntezie substraty (rodzaj
polimeru, substancji żelującej, czynnika sieciującego, substancji aktywnej czy
pomocniczej) oraz wrażliwość na różne czynniki (np. zmiany temperatury, pH,
światło, elektrolity).

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Metody otrzymywania i modyﬁkacji nowoczesnych hydrożeli.

W1, W2, U1

3.

Podstawowe właściwości ﬁzykochemiczne hydrożeli takie jak: zdolność do
wchłaniania wody, stopień usieciowania, porowatość, elastyczność, plastyczność,
wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i termiczna, kinetyka
absorpcyjna, właściwości bioadhezyjne.

W5

4.

Metody badawcze służące do analizy hydrożeli (m.in. skaningowa mikroskopia
elektronowa, różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria, absorpcyjna
spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, metoda mało- i
szerokokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS i WAXS)).

W3, W4

5.

Przykłady rozmaitych zastosowań hydrożeli m.in. w inżynierii tkankowej,
medycynie regeneracyjnej, farmakologii oraz biotechnologii.

W2, U3, U4

6.

Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie nanożeli.

W2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w teście
zaliczenie pisemne końcowym (pytania testowe jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz
obecność na wszystkich zajęciach z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i chemii polimerów.
Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Receptory sprzężone z białkiem G - wykorzytanie w projektowaniu
związków bioaktywnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6d9cca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

Student zapozna się ze stanem wiedzy na temat receptorów sprzężonych z białkiem G, ich różnorodnych funkcji,
mechanizmu aktywacji oraz związku tych białek z występowaniem różnych stanów chorobowych i wykorzystaniu
ich jako miejsca docelowe wielu terapii. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie tych receptorów
w procesie projektowania leków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat struktury, funkcji
i możliwości wykorzystania receptorów sprzężonych
z białkiem G w procesie generowania nowych
substancji o działaniu terapeutycznym.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przedstawiać zagadnienia związane
z wykorzystaniem wiedzy na temat funkcji receptorów
sprzężonych z białkiem G do zrozumienia
mechanizmów chorobotwórczych i wykorzystania tych
białek jako miejsc docelowych działania terapeutyków

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy i krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji naukowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

4

uczestnictwo w egzaminie

1

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 systematyka receptorów sprzężonych z bialkiem G (G protein coupled
receptors - GPCRs). Rola GPCRs w komórkach - drogi przesyłania sygnału. GPCRs
a odbieranie bodźców zmysłowych. Wykorzystanie GPCR w projektowaniu leków
(choroby układu nerwowego, układu krążenia, choroby metaboliczne i
nowotworowe). Receptory sieroce jako targety w projektowaniu leków.
Molekularne podstawy dimeryzacji GPCRs z rodziny A (rodopsynopodobne).

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu
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Analiza ciał stałych stosowanych w farmacji i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6e4f29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z wybranymi metodami badań ciał stałych ze szczególnym
uwzględnieniem metod przydatnych do analizy materiałów o zastosowaniach biomedycznych
i farmaceutycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie techniki badawcze, które mógłby
zastosować do badania stałych materiałów
o zastosowaniu biomedycznym i farmaceutycznym

CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

zna i rozumie zasady bezpieczeństwa,wykorzystania
aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wybrać metodę badania ciał stałych kierując
się ich wadami i zaletami, w zależności
od postawionego problemu

U2

potraﬁ przedstawić raport z badań w postaci zwięzłej
i zrozumiałej, a jednocześnie wyczerpującej oraz
CHM_K2_U06
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do przestrzegania zasad BHP i oceniania
niebezpieczeństwa związanego z poszczególnymi
poznanymi technikami badawczymi

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach modułu przedstawione zostaną wybrane metody analizy ciał stałych ze
szczególnym uwzględnieniem metod przydatnych do analizy materiałów o
zastosowaniach biomedycznych i farmaceutycznych. Główny nacisk zostanie
położony na metody pozwalające odróżnić odmiany polimorﬁczne, takie jak
spektrometria w podczerwieni oraz dyfrakcja proszkowa. Studenci będą
wykonywać ćwiczenia za pomocą popularnych programów do analizy wyników
pomiarów wybranymi metodami.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, raport

Zaliczenie w formie oceny sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Projektowanie biomateriałów z wykorzystaniem biomimetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a6f2303.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

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, laboratoria: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studenta z sposobami terapii chorób cywilizacyjnych z użyciem nowoczesnych
biomateriałów projektowanych za pomocą zasad biomimetyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dysponuje wiedzą na temat terapii chorób
cywilizacyjnych z użyciem zaawansowanych
biomateriałów.

CHM_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

student rozumie potrzebę stosowania implantów
o charakterze nośników leków, inżynierii tkankowej
oraz medycyny regeneracyjnej.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

jest świadomy znaczenia doboru odpowiedniej
metodyki badawczej biomateriałów oraz rozumie rolę
badań w projektowaniu i rozwoju biomateriałów.

CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W4

student orientuje się w aktualnych trendach
projektowania materiałów biomimetycznych.

CHM_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić aktualne sposoby leczenia chorób
cywilizacyjnych z użyciem nowoczesnych
biomateriałów.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

zaprojektować biomateriały III generacji z pogranicza
medycyny, inżynierii materiałowej, chemii oraz nauk
biologicznych.

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega etosu badacza, szanuje własność
intelektualną i jest świadom roli, jaką będzie odgrywał
w środowisku zawodowym i społecznym.

CHM_K2_K03

raport

K2

student jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

5

przygotowanie raportu

1

przygotowanie do ćwiczeń

2

przeprowadzenie badań literaturowych

2

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

2

przygotowanie do zajęć

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu zaprezentowane zostaną podstawowe najnowsze osiągnięcia
nauki o biomateriałach stosowanych w terapii chorób cywilizacyjnych.

W1, W2, U1, K1

2.

Zostaną szczegółowo omówione biomateriały III generacji, które są stosowane w
inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Zaakcentowana zostanie również
potrzeba stosowania narządów hybrydowych. Zostaną przedstawione biomateriały W2, W3, W4, U2, K1
kompozytowe, rusztowania do inżynierii tkankowej oraz sztuczne narządy
projektowane i wytwarzane z uwzględnieniem zasad biomimetyki.

3.

Zostaną zaprezentowane metody badań niezbędne do oceny ich biozgodności.

W3, U2, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru; warunkiem zaliczenia
jest uzyskanie 60% punktów z testu.

laboratoria

raport

zaliczenie na podstawie sprawozdania z laboratorium

Sylabusy
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Zaawansowane modelowanie molekularne-metody kwantowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a709d23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta o wybranych metodach obliczeniowych chemii kwantowej (metody
ab initio, metody półempiryczne, metody wielowarstwowe), zakresem ich stosowalności i praktycznym
wykorzystaniu w zaawansowanym modelowaniu różnorodnych układów molekularnych, w tym o znaczeniu
biologicznym i biomedycznym. Student nabędzie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w planowaniu własnych
badań naukowych oraz pogłębi praktyczne umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem kwantowochemicznym oraz oprogramowaniem do wizualizacji obliczeń i analizy uzyskanych rezultatów.

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 zaawansowaną wiedzą ogólną
o metodach obliczeniowych chemii kwantowej.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

student posiada wiedzę wymaganą do modelowania
metodami chemii kwantowej związków bioaktywnych.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

student dysponuje wiedzą o zasadach
bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania energii
i aparatury naukowej.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

student posiada wiedzą z zakresu zasad etyki, zasad
ochrony własności intelektualnej oraz typów licencji
oprogramowania używanego w modelowaniu
molekularnym.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

realizować zadania badawcze w zakresie modelowania
metodami chemii kwantowej układów istotnych dla
chemii medycznej.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

krytycznie analizować uzyskane wyniki badań.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przedstawić sposoby wykorzystania modelowania
molekularnego do rozwiązania problemów z zakresu
chemii medycznej specjalistom i niespecjalistom

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się wysokim profesjonalizmem,
rzetelnością i sumiennością w prowadzeniu badań.

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

student jest świadom zagrożeń związanych
z wykonywaną pracą laboratoryjną i wykazuje się
odpowiedzialnością w planowaniu i realizacji badań.

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

student szanuje własność intelektualną i prawa
autorskie.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
raport

K4

student jest świadomy konieczności stałego
doskonalenia własnego warsztatu naukowego
i poszerzania wiedzy.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

K5

krytycznie analizować doniesienia literaturowe
i materiały naukowe umieszczane w Internecie.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie raportu

20

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fizyczne podstawy symulacji metodami chemii kwantowej: metody post-HartreeFockowskie, formalizm Kohna-Shama oraz teoria czasowo-zależnego wariantu
DFT, metody półempiryczne, metody wielopoziomowe. Energia oddziaływania i jej
składowe. Błąd superpozycji bazy funkcyjnej. Modelowanie otoczenia
molekularnego: model ciągłego i dyskretnego rozpuszczalnika, model hybrydowy.
Modelowanie struktury i własności spektroskopowych układów molekularnych, w
szczególności tych o znaczeniu biologicznym i biomedycznym. Złożoność
hiperpowierzchni energii potencjalnej. Energie wzbudzeń, optymalizacja geometrii
stanów wzbudzonych, aktywność optyczna. Modelowanie układów periodycznych i
powierzchni: modele periodyczne i klasterowe.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie do ćwiczeń, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
zaliczenie na ocenę, raport opracowanie wyników, dyskusja na temat wyników,
przygotowanie sprawozdań pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy "Modelowanie molekularne - metody kwantowe" oraz "Zaawansowane metody modelowania molekularnego"
lub kursy pokrewne

Sylabusy
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Współczesne wyzwania chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a1691af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

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 poprawnie identyﬁkuje aktualne
kierunki rozwoju istotne dla chemii środowiska;

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie pojecia z zakresu chemii
środowiska i obszarów tematycznie powiązanych;

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

student/ka potraﬁ scharakteryzować najbardziej
CHM_K2_U06
aktualne obszary badań w zakresie chemii środowiska;

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy
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U2

student/ka potraﬁ skonfrontować informacje z zakresu
chemii środowiska z informacjami z obszaru
pokrewnych dyscyplin;

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ korzystać z bibliograﬁi
rekomendowanej przez prowadzącego;

CHM_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa wskazać współczesne
zagrożenia środowiskowe i metody przeciwdziałania
im;

CHM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student/ka jest gotów/gotowa do ustawicznego
kształcenia się;

CHM_K2_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tło do omawiania współczesnych wyzwań w zakresie tak interdyscyplinarnego
obszaru nauki, jakim jest chemia środowiska, stanowią najważniejsze zjawiska i
procesy chemiczne, zachodzące w środowisku. Są one przybliżane studentom od
strony jakościowej i ilościowej w pierwszej, wprowadzającej części wykładu. W
szczególności zagadnienia te dotyczą chemii atmosfery ziemskiej, w tym
najważniejszych procesów chemicznych zachodzących w strato- i troposferze oraz
chemii klimatu globalnego. W kolejnej części poruszane są zagadnienia odnoszące
się do hydrosfery oraz rozkładu rozmieszczenia składników chemicznych w
ekosystemach wodnych. Istotnym elementem jest tu wątek gazów, materii
organicznej oraz metali i metaloidów występujących w wodach. Kolejny wątek
stanowi chemia środowiskowa koloidów i zjawisk powierzchniowych. Zaś ostatnia
grupa zagadnień wprowadzających odnosi się do środowiska lądowego, ze
szczególnym uwzględnieniem powstawania i właściwości gleby oraz wymiany jej
najistotniejszych składników ze środowiskiem wodnym. Zasadnicza część kursu
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
dotyczy takich zagadnień chemii środowiska, z którymi spotykamy się na co
K2
dzień, a które identyﬁkowane są jako kluczowy problem społeczny, ekonomiczny
lub ekologiczny. Bardzo istotny element kursu stanowi rozróżnienie pomiędzy
procesami naturalnie zachodzącymi w środowisku naturalnym, a tymi
wywołanymi przez człowieka Przede wszystkim zaliczyć tutaj należy produkcję
energii, ograniczanie emisji ciekłych i gazowych oraz usuwanie zanieczyszczeń
wody, gleby i powietrza, zrównoważony rozwój czy gromadzenie i przeróbkę
odpadów. W szczególności w ramach kursu omawiane są chemiczne aspekty
odnawialnych źródeł energii, metody pomiaru oddziaływania poszczególnych
czynników chemicznych na środowisko, zastosowanie innowacyjnych technologii
w kluczowych sektorach produkcji przemysłowej, rozwijanie przyjaznych dla
środowiska metod syntezy materiałów, sposoby zagospodarowania odpadów oraz
główne metody ograniczania i usuwania skutków emisji zanieczyszczeń. W
ramach kursu poruszane są także wątki ekonomiczne, odnoszące się do
omawianych rozwiązań.

1.

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
zaliczone obowiązkowe kursy: podstaw chemii, chemii nieorganicznej i organicznej oraz chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Zastosowania spektroskopii molekularnej w chemii i medycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a717123.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualną wiedzą z zakresu spektroskopii molekularnej.

C2

Zapoznanie studentów z aktualnymi zastosowaniami spektroskopii molekularne w medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania
spektroskopii molekularnej w chemii i medycnie. W
wybranych zakresach badań, prowadzonych
na granicy chemii i medycyny, metodami
spektroskopii molekularnej posiada pogłębioną wiedzę
umożliwiającą samodzielną pracę badawczą.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podać przykłady zastosowań doświadczalnych
i teoretycznych metod spektroskopii molekularnej.

CHM_K2_U01

zaliczenie

U2

student wie, że stałe pogłębianie swojej wiedzy
z fachowych źródeł jest niezbędne w pracy
doświadczalnej i interpretacji uzyskanych wyników.

CHM_K2_U06

zaliczenie

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaproponowania eskperymentu łączącego wiedzę
z zakresu doświadczalnej i teoretycznej spektroskopii
molekularnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie projektu

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.

Podstawy spektroskopii molekularnej. Teoretyczne metody spektroskopii
molekularnej. Doświadczalnemetody spektroskopii molekularnej. Spektroskopa w
chemii: "od analizy do projektowania nowych cząsteczek". Zastosowania metod
spektroskopii molekularnej w chemii i medycynie.

W1, U1, U2

2.

Połączenie teori i eksperymentu w planowanych doświadczeniach.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Chemii ﬁzycznej.

Sylabusy
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Praktyczne zastosowanie obliczeń farmakokinetycznych i statystycznych
w badaniach klinicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.1588078031.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki medyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0912Medycyna

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem modułu jest zapoznanie studentów z metodyką badań farmakokinetycznych wymaganą
w badaniach klinicznych, wyznaczeniem parametrów farmakokinetycznych oraz programami komputerowymi
stosowanymi do obliczeń farmakokinetycznych.

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 deﬁniuje parametry farmakokinetyczne
opisujące procesy wchłaniania, dystrybucji i eliminacji
leków oraz zna sposoby ich wyznaczania.

CHM_K2_W07

prezentacja

W2

Zna i rozumie uwarunkowania ﬁzjologiczne,
patoﬁzjologiczne i środowiskowe wpływające
na przebieg procesów farmakokinetycznych.

CHM_K2_W01

prezentacja

W3

Student zna i posługuje się wiedzą dotyczącą
projektowania badań biorównoważności oraz oceny
dostępności biologicznej leku i wykorzystania jej
w badaniach klinicznych i medycynie.

CHM_K2_W07

wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

CHM_K2_W07

wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

prezentacja

CHM_K2_U02

raport, wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

CHM_K2_U03,
CHM_K2_U06

raport, wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U06

projekt, wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

K1

Student jest gotów do sumiennego obliczania
parametrów farmakokinetycznych leków i stałego
poszerzania wiedzy z zakresu korzystania
z programów komputerowych stosowanych w tych
obliczeniach.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

wykonanie
indywidualnych obliczeń
farmakokinetycznych z
zastosowaniem
programów
komputerowych.

K2

Student jest gotów do rzetelnego przedstawiania
znaczenia badań dostępności biologicznej oraz
biorównoważności w ocenie leków.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03

projekt

W4

Student zna podstawowe funkcje matematyczne, testy
statystyczne i znaczenie korelacji i regresji.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

U4

Student potraﬁ posługiwać się wiedzą z różnych
dziedzin takich jak: farmakologia, farmakokinetyka,
matematyka i biostatystyka.

Student potraﬁ obliczać i interpretować parametry
farmakokinetyczne leku wyznaczone z zastosowaniem
modeli farmakokinetycznych lub analizą bezmodelową

Student potraﬁ przedstawić przyczyny zmiany
dostępności biologicznej leku w warunkach
ﬁzjologicznych i patoﬁzjologicznych.

Student potraﬁ przedstawić znaczenie badań
biorównoważności w ocenie leków i określić
wymagania dotyczące tych badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

8

analiza i przygotowanie danych

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

rozwiązywanie zadań problemowych

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do badań klinicznych i podstawowe pojęcia farmakokinetyczne.
Praktyczne przykłady wykorzystania obliczeń farmakokinetycznych w badaniach
klinicznych. Metodyka badań farmakokinetycznych w rozwoju leku.

W1, U1, K1

2.

Programy do obliczeń farmakokinetycznych - zapoznanie. Sposoby wyznaczania
parametrów farmakokinetycznych. Obliczanie parametrów farmakokinetycznych z
wykorzystaniem programu komputerowego.

W1, W4, U2, K1

3.

Farmakokinetyka jednorazowego podania dożylnego. Obliczanie parametrów
farmakokinetycznych na podstawie modelu jednokompartmentowego i
dwukompartmentowego.

W1, W3, U2, K1

4.

Farmakokinetyka jednorazowego i wielokrotnego podania doustnego. Symulacje
komputerowe procesów farmakokinetycznych z wykorzystaniem programu
komputerowego.

W1, W3, U2, K1

5.

Metody obliczania dostępności biologicznej. Ocena biorównoważności leków.
Czynniki zmieniające farmakokinetykę leków.

W2, W3, W4, U3, U4, K2

6.

Wykorzystanie danych farmakokinetycznych do ustalania schematu dawkowania
leków.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, Praktyczne obliczenia z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja, wykonanie
indywidualnych obliczeń farmakokinetycznych z
zastosowaniem programów komputerowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego
zaliczenia odbywającego się w formie
zadania obliczeniowego, obejmującego
całość zagadnień prezentowanych na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W zakresie wiedzy student:
Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu farmakokinetyki, farmakologii, matematyki oraz biostatystyki.
W zakresie umiejętności student:
Potraﬁ obliczyć podstawowe parametry farmakokinetyczne i interpretować ich wartości.
Zna podstawe mechanizmy działania leków na organizm oraz skutki tego działania.
Zna podstawowe funkcje matematyczne i testy statystyczne.
Wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania i przedstawiania wyników.
W zakresie kompetencji student:
Cechuje się rzetelnością w wykonywaniu obliczeń farmakokinetycznych, statystycznych i ich interpretacją.
Jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji na temat leku i jego
mechanizmu działania.

Sylabusy
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Reaktywne formy tlenu i azotu w biomedycynie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a73fa32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student po zakończeniu kursu powinien umieć wyjaśnić rolę reaktywnych form tlenu i azotu w rozwoju chorób
oraz określić ich potencjał w wykorzystaniu w terapii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą o rodzaju reaktywnych formach
tlenu i azotu, prooksydantach i antyoksydantach
występujących w organizmach żywych.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

potraﬁ wykazać wpływ stresu oksydacyjnego
na rozwoju chorób.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W3

jest zorientowany w głównych trendach rozwojowych
wykorzystania reaktywnych form tlenu i azotu
w terapii.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dobrać odpowiednią technikę badawczą
do wyznaczenia poziomu reaktywnych form tlenu lub
azotu w zależności od badanego układu.

CHM_K2_U02

raport

U2

komunikuje się w języku angielskim w tematyce
wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych, potraﬁ barć udział
w dyskusji prowadzonej w języku angielskim.

CHM_K2_U03

raport

U3

potraﬁ organizować i kierować pracą w grupie

CHM_K2_U04

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków
zawodowych.

CHM_K2_K01

egzamin pisemny, raport

K2

stosuje się do zasad BHP podczas zajęć
laboratoryjnych.

CHM_K2_K02

raport

K3

jest świadom społecznego kontekstu przedstawianych
informacji.

CHM_K2_K03

egzamin pisemny, raport

K4

wobec ciągłego aktualizowania się wiedzy w zakresie
przedmiotu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
i wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny, raport

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład
Reaktywne formy tlenu (RFT) i reaktywne formy azotu (RFA) istotne w układach
biologicznych. Endogenne i egzogenne lub środowiskowe źródła RFT i RFA. Stres
oksydacyjny - poziom komórkowy. Stres oksydacyjny a rozwój chorób.
Prooksydanty i przeciwutleniacze. Korzystny efekt RFT i RFA dla organizmu. RFT i
RFA w terapii. Metodologia oceny poziomu RFT i RFA w układach modelowych, in
vitro oraz in vivo.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K3, K4

Laboratorium
Oznaczenie jakościowe i ilościowe poziomu produkcji RFT/RFA w układach
modelowych (np. fotosensybilizatory do terapii fotodynamicznej lub NO-donory),
ocena wpływu uszkodzenia biomakrocząsteczek przez RFT, ocena powstawania
RFT/RFA w układach in vitro.

2.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin z przedmiotu obejmujący wykład oraz zajęcia laboratoryjne w
formie testu oraz opisowych zadań problemowych.

laboratoria

raport

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach laboratoryjnych oraz uznanie
pozytywnych ocen ze sprawozdań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a74bc7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej stosowanych obecnie zaawansowanych metod
diagnostycznych oraz nowoczesnych metod spektroskopowych o potencjale aplikacyjnym w diagnostyce
medycznej. Studenci zdobędą szczegółową wiedzę na temat podstaw ﬁzykochemicznych omawianych metod, ich
potencjalnej stosowalności w diagnostyce medycznej, problemami translacji nowych technik do klinik/szpitali,
a także zapoznają się z wadami i zaletami omawianych technik pod kątem diagnostycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy ﬁzykochemiczne omawianych
zaawansowanych technik diagnostycznych
wykorzystywanych w chemii medycznej.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

podstawy ﬁzykochemiczne omawianych
nowoczesnych metod spektroskopowych o potencjale
aplikacyjnym w diagnostyce medycznej.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

student dysponuje wiedzą na temat parametrów
oceny technik spektroskopowych pod kątem użycia ich CHM_K2_W02
w diagnostyce medycznej.

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

przykłady zastosowań diagnostycznych omawianych
metod.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W5

zasady bezpieczeństwa pracy związanej
z omawianymi technikami badawczymi.

CHM_K2_W05

egzamin pisemny

W6

student dysponuje wiedzą dotyczącą zasad etyki
i ochrony własności intelektualnej niezbędnych
do wykonania prezentacji multimedialnej dotyczącej
zastosowań metod spektroskopowych w diagnostyce
medycznej w oparciu o bieżącą literaturę

CHM_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddać krytycznej ocenie omawiane techniki
spektroskopowe i ich potencjalne aplikacje
w diagnostyce medycznej.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

przedyskutować krytycznie potencjalne przykłady
zastosowań diagnostycznych omawianych technik
spektroskopowych.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

prezentacja

U3

w formie prezentacji multimedialnej przedstawić
wyniki badań dotyczące zastosowania metod
spektroskopowych w diagnostyce medycznej
w oparciu o bieżącą literaturę naukową.

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

prezentacja

U4

posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
w stopniu wystarczającym do zrozumienia treści
wykładu, aktywnego uczestnictwa w dyskusji
i przedstawienia prezentacji multimedialnej związanej
z treścią wykładu.

CHM_K2_U03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie konieczność krytycznego podejścia
do źródeł naukowych i zachowania selektywności
w procesie zbierania informacji naukowych.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

student jest świadomy złożoności problematyki
translacji metod spektroskopowych do badań
klinicznych.

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

student rozumie konieczność poszanowania praw
autorskich i potraﬁ popularyzować treści naukowe,
związane z zagadnieniami, omawianymi w ramach
zajęć.

CHM_K2_K03

prezentacja

K4

student rozumie konieczność studiowania bieżącej
literatury naukowej dotyczącej zagadnień,
omawianych w ramach zajęć.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne stosowanych obecnie metod diagnostycznych (MRI, CT,
PET, USG, OCT).

W1, W3, U1

2.

Podstawy teoretyczne nowoczesnych metod spektroskopowych (np. STED,
STORM, PALM, SORS, spektroskopia ramanowska z próbnikiem światłowodowym)
o potencjale aplikacyjnym w diagnostyce medycznej.

W2, W3, U1

3.

Porównanie obecnie używanych metody obrazowania (MRI, CT, PET, USG, OCT).

W1, W4, U1

4.

Przykłady potencjalnego zastosowania omawianych technik spektroskopowych w
diagnostyce medycznej.

W2, W4, W6, U1, U2, U3,
U4, K1, K3, K4

5.

Ocena wartości diagnostycznej testu diagnostycznego (czułość, specyﬁczność,
wartości predykcyjne). Stosowalność omawianych metod, problemami z translacją
nowych metod do szpitali/klinik, wady i zalety omawianych technik pod kątem
diagnostycznym.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie testowego egzaminu końcowego obejmującego materiał
omawiany na wykładach i konwersatoriach Ocena końcowa z kursu jako
ocena z egzaminu końcowego

konwersatorium

prezentacja

Czynny udział w zajęciach konwersatoryjnych. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej na podstawie bieżącej literatury naukowej.

Sylabusy
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Metody inżynierii krystalicznej w projektowaniu materiałów o znaczeniu
biologicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a758d78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studenta zagadnieniem inżynierii krystalicznej materiałów funkcjonalnych
z wyszczególnieniem nowoczesnych metod projektowania i modyﬁkowania właściwości materiałów o znaczeniu
biologicznym poprzez procesy kokrystalizacji.

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 dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
projektowania struktur krystalicznych w oparciu
o metody koncepcyjne.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
chemii, krystalograﬁi i analizy strukturalnej.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student rozumie zagadnienia dotyczące uwarunkowań
prawnych i etycznych związane z pracą naukową
a w szczególności zna zagadnienia z zakresu ochrony
własności intelektualnej oraz ochrony praw autorskich.

CHM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z literatury fachowej i dostępnych baz
danych w celu pozyskania niezbędnych informacji
do projektowania struktur krystalicznych.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

zaprojektować eksperyment mający na celu
otrzymanie nowego materiału o zadanych
własnościach oraz potraﬁ krytycznie oceniać uzyskane
wyniki.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

ocenić krytycznie i przedstawić wyniki odkryć
dokonanych w dziedzinie inżynierii krystalicznej.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4

student zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHM_K2_U03
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+).

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U5

określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować
proces samokształcenia.

CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega praw autorskich oraz postępuje
zgodnie z etosem badacza.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03

zaliczenie pisemne

K2

student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
oraz jest gotów do korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K3

zastosowania zdobytej wiedzy w projektowaniu
struktur krystalicznych o zadanych właściwościach
ﬁzycznych/chemicznych i/lub biologicznych.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Sylabusy
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przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpoznawanie oraz samo-składanie cząsteczkowych bloków budulcowych
(syntony/tektony, spacery/konektory); Inżynieria krystaliczna – rola bazy CSD i
dostępnych narzędzi statystycznych: Full Interaction Maps; Przewidywanie
struktur krystalicznych. Nowoczesne metody obliczeniowe w inżynierii
krystalicznej: analiza topologii gęstości elektronowej (QTAIM), Noncovalent
Interaction Index (NCI), powierzchnie Hirshfelda. Międzycząsteczkowe i
wewnątrzcząsteczkowe oddziaływania –podział i zastosowanie do inżynierii
krystalicznej, Nomeklatura i klasyﬁkacja wieloskładnikowych materiałów (kokryształy farmaceutyczne, ko-kryształy typu multidrug). Projektowanie faz
krystalicznych pod kątem zastosowań biologicznych; Polimorﬁzm i pseudopolimorﬁzm – wyzwania w inżynierii krystalicznej, Metody dyfrakcji promieni X w
inżynierii krystalicznej; Kryształy molekularne – ko-kryształy, sole o znaczeniu
biologicznym, klasyﬁkacje FDA oraz EMA. Wybrane przykłady inżynierii
krystalicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
pozytywna ocena z laboratorium.

laboratoria

zaliczenie pisemne

Laboratorium komputerowe - zaliczenie na ocenę na podstawie
pisemnego raportu oraz na podstawie uczestnictwa w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Obecność na seminariach obowiązkowa.

Sylabusy
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Związki fotoaktywne do zastosowań biomedycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a764b41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, seminarium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym procesie kształcenia w ramach wykładu „Photoactive compounds for biomedical applications”
student będzie posiadał wiedzę dotyczącą otrzymywania, właściwości i zastosowania różnego typu fotouczulaczy
w terapii oraz obrazowaniu tkanek i narządów. Student będzie również posiadał wiedzę na temat oddziaływania
reaktywnych form tlenu (tlenu singletowego i rodników) ze składnikami żywych komórek (aminokwasy, lipidy,
DNA, cholesterol). Student będzie także posiadał umiejętność sprawnego korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji na temat właściwości związków
fotoaktywnych. Ponadto, dzięki zdobytemu słownictwu, student będzie w stanie komunikować się oraz czytać
fachową literaturę w języku angielskim w temacie, którego dotyczy wykład.

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 dysponuje zaawansowaną wiedzą ogólną
z zakresu fotochemii i nauk pokrewnych pozwalającą
na tworzenie nowych związków fotoaktywnych
i metodyki weryﬁkacji ich aktywności biologicznej.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

student dysponuje szczegółową wiedzą dotyczącą
wykorzystania różnych fotouczulaczy w medycynie,
w szczególności w terapii nowotworów
i antybakteryjnej fotodynamicznej terapii.

CHM_K2_W04

egzamin pisemny

U1

zaprojektować związki i materiały do zastosowania
w chemii medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
związków fotoaktywnych. Student potraﬁ dobrać
odpowiednie warunki reakcji do otrzymywania
związków fotoaktywnych oraz weryﬁkować ich
aktywność biologiczną.

CHM_K2_U01

prezentacja

U2

realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej oraz krytycznie ocenić otrzymywane
wyniki.

CHM_K2_U02

prezentacja

U3

przedstawić problemy z zakresu biomateriałów,
w szczególności związków fotoaktywnych,
stosowanych w medycynie specjalistom
i niespecjalistom, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk związanych z naukami o zdrowiu.

CHM_K2_U03

prezentacja

U4

komunikować się w języku obcym.

CHM_K2_U03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student cechuje się rzetelnością i sumiennością
w nauce.

CHM_K2_K01

prezentacja

K2

student szanuje własność intelektualną i jest świadom
roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym.

CHM_K2_K03

prezentacja

K3

jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy
oraz korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHM_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

seminarium

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie projektu

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Historia i zastosowanie barwników, oddziaływanie światła z materią oraz
fotoﬁzyczne podstawy fotodynamicznej terapii (PDT), diagram Jabłońskiego, okno
terapeutyczne.

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

2.

Tlen singletowy oraz inne reaktywne formy tlenu, wydajność kwantowa tworzenia
tlenu singletowego, trzy mechanizmy fotouczulania (z przeniesieniem protonu, z
powstaniem tlenu singletowego, z przeniesieniem elektronu), wygaszanie ﬁzyczne
a wygaszanie chemiczne.

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

3.

Reakcje tlenu singletowego ze składnikami żywych komórek (aminokwasy, lipidy,
DNA, cholesterol).

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

4.

Rodzaje fotouczulaczy oraz metody ich syntezy, cechy idealnego fotouczulacza.

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

5.

Przegląd stosowanych fotouczulaczy oraz ocena zaawansowania badań
klinicznych fotouczulaczy (Fotofrin, Tookad, Foscan, Purlytin, Lutrin, NPe6,
Levulan, Metvix, ftalocyjanina Pc4).

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

6.

Bezpośrednie mechanizmy śmierci komórek nowotworowych (nekroza, apoptoza,
autofagia), drugorzędne mechanizmy śmierci komórek nowotworowych
(odpowiedź immunologiczna, efekt naczyniowy).

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

7.

Pozostałe zagadnienia: metody dostarczania fotouczulaczy, biokoniugaty
fotouczulaczy oraz ich zastosowanie w PDT, nanomedycyna, zastosowanie
fotouczulaczy w obrazowaniu tkanek i narządów, przeciwbakteryjna terapia
fotodynamiczna.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Do zaliczenia testu konieczne będzie uzyskanie przez studenta co
najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi.

seminarium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Sylabusy
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Chemia medyczna i Biologia nowotworu: Mechanizmy, Cele i Terapeutyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a771b44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom problematyki związanej z biologią i chemią medyczną nowotworu. Po
ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat molekularnych i komórkowych aspektów procesu
nowotworzenia, jak również stosowanych obecnie i rozwijanych strategii terapii nowotworu. Dodatkowo uczestnik
będzie w stanie świadomie ocenić wpływ czynników genetycznych, środowiskowych oraz stylu życia
na zapadalność na chorobę nowotworową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

201 / 268

W1

w pogłębionym stopniu fakty i teorie z zakresu chemii
i nauk pokrewnych pozwalające na tworzenie nowych
związków bioaktywnych i metodyki weryﬁkacji ich
aktywności biologicznej.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

w pogłębionym stopniu fakty i metodologię z zakresu
zaawansowanych technik analitycznych
i spektroskopowych wykorzystywanych w chemii
medycznej.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

zasady etyki, a w szczególności bioetyki oraz zasady
ochrony własności intelektualnej w tym prawa
autorskiego.

CHM_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin
zaprojektować związki i materiały do wykorzystania
w biomedycynie i medycynie, dobrać odpowiednie
warunki do ich otrzymania oraz zaproponować metody
weryﬁkacji ich aktywności biologicznej.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki.

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

przedstawić problemy z zakresu chemii medycznej
i dziedzin pokrewnych specjalistom i niespecjalistom,
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
związanych z naukami o zdrowiu, prowadzić dyskusję
na tematy związane z projektowaniem związków
bioaktywnych oraz doborem i modyﬁkacją materiałów
wykorzystywanych w biomedycynie i medycynie
z uwzględnieniem aspektów etycznych, a także
komunikuje się w języku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii.

CHM_K2_U03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim
profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością
w nauce.

CHM_K2_K01

prezentacja

K2

wykazywania się odpowiedzialnością zarówno
w planowaniu, jak i wykonywaniu badań
eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną.

CHM_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

przestrzegania etosu badacza, poszanowania
własności intelektualnej i świadomego odgrywania roli
w środowisku zawodowym i społecznym.

CHM_K2_K03

prezentacja

K4

stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji oraz działania w sposób
przedsiębiorczy

CHM_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

202 / 268

wykład

20

seminarium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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.

Wykład:
W ramach proponowanych zajęć uczestnik uzyska szeroką wiedzę na temat
następujących zagadnień: czym jest nowotwór; jakie są poznane dotychczas
przyczyny nowotworzenia; jakie mechanizmy molekularne związane są z
procesem nowotworzenia; jaki jest wpływ i molekularne podstawy wpływu
środowiska, stylu życia, używek itp. na procesy nowotworzenia; jakie są
podstawowe cele terapeutyczne, wykorzystywane w projektowaniu terapii
nowotworu; jakie terapie nowotworu stosowane są obecnie; jakie nowoczesne
terapie angażujące zdobycze chemii medycznej znajdują się w fazie rozwoju; jakie
są ograniczenia stosowanych terapii; czym jest zjawisko wykształcania
lekooporności i jakie są jej przyczyny; czym są terapie łączone, spersonalizowane,
immunoterapie itp.; jakie są postulowane sposoby zmniejszania ryzyka
zachorowania na chorobę nowotworową.

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

2.

Seminaria:
W trakcie zajęć seminaryjnych studenci podejmą pracę z przykładowymi
problemami, związanymi z procesem nowotworzenia. Omawiane będą
zagadnienia związane z treścią wykładów.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdobycie przynajmniej 60% punktów z pisemnego egzaminu (test
wyboru), przeprowadzonego w języku angielskim

seminarium

prezentacja

obecność na seminariach, wygłoszenie prezentacji multimedialnej

Sylabusy
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Glikochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca756a77d008.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o strukturze i reaktywności węglowodanów, zrozumienie biosyntezy
cukrów oraz ich funkcji biologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ scharakteryzować właściwości strukturalne
i chemiczne węglowodanów, omówić ich biosyntezę
oraz funkcje biologiczne.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć
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CHM_K2_W01

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U1

potraﬁ zaprojektować oraz zaplanować syntezę
pochodnych węglowodanów o potencjalnym
zastosowaniu w biochemii, diagnostyce lub
lecznictwie.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

U2

potraﬁ w dostatecznym stopniu posługiwać się
językiem angielskim aby przyswoić wiedzę w zakresie
chemii cukrów.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami
podczas zajęć

CHM_K2_K04

dyskusja ze studentami
podczas zajęć

W2

potraﬁ wyjaśnić molekularne mechanizmy działania
enzymów, których substratami są węglowodany.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ uzasadnić ogromną rolę węglowodanów
zarówno w organizmach żywych, jak i ich ogromy
potencjał jako substratów wyjściowych, mających
zastosowanie w zielonej chemii oraz jako źródła
odnawialnych zasobów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Na wykładach zostaną omówione węglowodany, ich występowanie, struktura
cukrów prostych włącznie z ich konﬁguracją i konformacją w formie cyklicznej.
Będzie przedstawiona biosynteza cukrów prostych w celu zrozumienia metod
syntezy polisacharydów. Zostanie wyjaśnione w jaki sposób w naturze
syntetyzowane są glikozydy oraz zostaną przedstawione zalety i wady
chemoenzymatycznej syntezy glikozydów. Na zakończenie zostaną omówione
glikozydazy, mechanizmy działania inhibitorów glikozydaz pełniących funkcję
terapeutyków.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, dyskusja ze studentami podczas
zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie testu wielokrotnego
wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Introduction to circular economy for chemists
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.1589188621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki chemiczne,
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi deﬁnicjami oraz praktycznymi aspektami transformacji
od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozyskana wiedza umożliwi studentowi zrozumienie
związku pomiędzy zmianami w ustawodawstwie lokalnym i międzynarodowym, czynnikami ekonomicznymi oraz
wyzwaniami, jakie stawiane są przed naukami chemicznymi w celu obniżenia negatywnych skutków procesu
wytwarzania produktów.

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

założenia i cele gospodarki o obiegu zamkniętym,
różnice między gospodarką o obiegu zamkniętym
i gospodarką liniową, metody wdrażania
i monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

CHM_K2_W07

zaliczenie

W2

zależności między zmianami w ustawodawstwie
lokalnym i międzynarodowym, czynnikami
ekonomicznymi oraz koniecznością rozwoju
określonych grup nowoczesnych technologii
i procesów chemicznych

CHM_K2_W05,
CHM_K2_W07

projekt, zaliczenie

W3

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
związane z negatywnymi skutkami procesu
wytwarzania produktów, degradacją środowiska,
zużywaniem surowców i możliwością ich regeneracji

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U1

komunikować się z otoczeniem z użyciem
specjalistycznej terminologii brać udział w debacie –
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

CHM_K2_U03

prezentacja

U2

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym)

CHM_K2_U04,
CHM_K2_U06

projekt, prezentacja

U3

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez: − właściwy dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji, − dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U06

projekt, prezentacja

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

CHM_K2_K04

projekt, prezentacja

K2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03

projekt, 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

seminarium

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jakie są wady gospodarki liniowej?
Jakie korzyści może przynieść gospodarka o obiegu zamkniętym?

W1, U1, K1

2.

Lokalne i międzynarodowe regulacje prawne. Nowe modele biznesowe w
gospodarce o obiegu zamkniętym. Nowe możliwości dla biznesu w oparciu o
W1, W2, U1, U3, K1
lokalne, zamknięte łańcuchy dostaw i logistykę zwrotną. Wdrażanie oraz wskaźniki
gospodarki o obiegu zamkniętym.

3.

Baza surowców chemicznych. Recykling i zagospodarowanie odpadów.
Ekoprojektowanie i produkty o dłuższej trwałości. Ślad ekologiczny i ocena cyklu
życia produktów i usług. Biogospodarka. Rozszerzona odpowiedzialność
producenta, zrównoważona produkcja przemysłowa i zrównoważona konsumpcja.
Konkurencyjność i innowacyjne technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.
Analiza wybranych przypadków – case studies, analiza tekstów źródłowych,
dyskusja i opracowanie projektu rozwiązań w gospodarce o obiegu zamkniętym
dla nowych produktów lub technologii.

W3, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

seminarium

projekt, prezentacja pozytywna ocena prezentacji oraz aktywności w przygotowaniu projektu

Sylabusy

zdany test zaliczeniowy, uzyskanie określonej ilości punktów
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Transition metal catalysis in organic synthesis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca7569ad6026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z planowaniem syntez związków biologicznie aktywnych z wykorzytsaniem metali
przejściowych jako katalizatorów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

1) reakcje sprzęgania krzyżowego katalizowane
metalem, 2) mechanizmy bezpośredniego arylowania
arylu lub heteroarylu poprzez aktywację wiązania C-H

CHM_K2_W03

ćwiczenia na zajęciach,
egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przedstawić mechanizmy zaangażowane w reakcje
sprzęgania katalizowane metalami oraz na tej
podstawie zaplanować syntezę związków biologicznie
aktywnych (np. pochodnych biarylowych).

CHM_K2_U01

ćwiczenia na zajęciach,
egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność zdeﬁniowania najważniejszych
pojęć używanych w trakcie kursu w języku angielskim
oraz weryﬁkacji zagadnień związanych z tym tematem

CHM_K2_U03

ćwiczenia na zajęciach,
egzamin pisemny

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K04

ćwiczenia na zajęciach,
egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji oraz wykazania ogromnej roli katalizy
związkami metalami w syntezie organicznej jako
metody efektywnej i przyjaznej środowisku.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Kataliza metalami przejściowymi - zastosowanie do syntezy związków biologicznie
aktywnych. 1) Katalizowana metalami reakcja sprzęgania krzyżowego: ogólne
zasady; cykl katalityczny, struktura elektronowa kompleksu metalu
przejściowego. Przykłady reakcji sprzęgania krzyżowego: Stille, Suzuki,
Sonogashira, Heck, reakcje Buchwalda-Hartwiga. Chemia metaloorganiczna. 2)
Zastosowanie katalizy metalami przejściowymi do otrzymywania związków
zawierajacych motyw biarylowy, który jest dominujący w wielu farmaceutycznie
istotnych i biologicznie aktywnych związków. Wyjaśnienie reakcji arylowaniamechanizmy, przykłady.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
ćwiczenia na zajęciach, egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analytical Chemistry of Natural Products
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.220.5ca7569acbb7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analitycznymi, glównie chromatograﬁcznymi, ich zasadami
działania i zastosowaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wykazuje znajomość różnych metod
chromatograﬁcznych, które mają zastosowanie
do rozdziału małych cząsteczek.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

213 / 268

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność przygotowania próbek
z produktów naturalnych i ich analizy
z wykorzystaniem technik chromatograﬁcznych
sprzężonych z różnymi detektorami.

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność zdeﬁniowania najważniejszych
pojęć używanych w metodach chromatograﬁcznych
w języku angielskim oraz weryﬁkacji zagadnień
związanych z tym tematem.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

CHM_K2_K02,
CHM_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada umiejętność dyskusji oraz wykazania dużej
roli chemii analitycznej związanej z produktami
naturalnymi w naukach przyrodniczych, agrochemii
czy badaniach kosmicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ten poświęcony jest technikom chromatograﬁcznym. Szczegółowo omawiane
będą techniki chromatograﬁi cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i
nadkrytycznej, adsorpcjnej i podziałowej, jonowymiennej, sączenia
molekularnego, powinowactwa oraz chromatograﬁi chiralnej. Podstawowe pojęcia
niezbędne do zrozumienia procesu chromatograﬁcznego, wpływ parametrów
operacyjnych (natężenie przepływu, temperatura, ciśnienie, natura faz ruchomych
i stacjonarnych), oddziaływania międzycząsteczkowe zostaną omówione dla
każdej z technik. Przedstawione zostaną zalety i wady różnych technik.
W1, U1, U2, K1
Przedstawione zostaną techniki przygotowania próbki niezbędne do
wyodrębnienia próbki w fazie gazowej lub fazie ciekłej. Omawiane będą kwestie
detekcji: specyﬁczność, wrażliwość, derywatyzacja, sprzężenie, zgodność z fazą
ruchomą, degradacja substancji rozpuszczonych, analiza ilościowa. Szczególny
nacisk zostanie położony na najnowsze osiągnięcia w rozwoju technik
chromatograﬁcznych oraz zastosowaniu metod chemometrycznych. Podane
zostaną różne przykłady technik chromatograﬁcznych z praktycznego punktu
widzenia.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w języku angielskim w formie pytań wielokrotnego
wyboru i/lub testu jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca756991a8c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHM_K2_W05

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHM_K2_W07

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHM_K2_W06

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHM_K2_W07

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHM_K2_U01

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K2_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHM_K2_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHM_K2_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHM_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie biznesplanu

W2, W3, W4, U1, U2, K2

Sylabusy
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2.

Proces jako podstawa produkcji przemysłowej

W4, U1

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

4.

Podstawowe zasady zarządzania dotyczące: oczekiwań wobec menadżerów,
planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania

K2, K3

5.

Elementy komunikacji interpersonalnej

W2, K1, K2

6.

Aspekty praktyczne, prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w
ramach wycieczki)

W2, W3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę) • zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), udział w zwiedzaniu fabryki

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca756991eaa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

CHM_K2_W05

zaliczenie

219 / 268

W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

CHM_K2_W07

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CHM_K2_W06

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

CHM_K2_W07

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

CHM_K2_U01

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

CHM_K2_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

CHM_K2_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

CHM_K2_K04

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

CHM_K2_K02

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

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.

Zarządzanie innowacjami, otwarte innowacje

W3, W4

2.

Zarządzanie relacjami z klientem w B2C. Dobór oferty produktowej oraz
marketingowej w zależności od rodzaju klienta.

W4

Sylabusy
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3.

Regulacje chemiczne, zgodność produktu

W1, W2, U1

4.

Podstawy zarządzania projektami

U2, K1, K2, K3

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W1, W2

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

7.

Aspekty prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w ramach
wycieczki)

W2, W3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (wpływa na ocenę) • zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), zaliczenie kursu A

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Historia chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca7569923309.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

Celem wykładu jest ukazanie zawiłych dróg rozwoju chemii na przestrzeni wieków. Treści wykładu wyposażą
studentów w szereg ciekawostek, które przekazane młodzieży wpłyną na ich zainteresowanie chemią,
a przyszłym nauczycielom pozwolą na swobodną realizację celów wychowawczych.

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 kształtowanie się terminologii
chemicznej na tle odkryć chemicznych

CHM_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie główne osiągnięcia naukowo-techniczne
w kontekście historycznym

CHM_K2_W04

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie zmiany zachodzące w podejściu
do przeprowadzania eksperymentu chemicznego

CHM_K2_W05

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie osiągnięcia chemiczne i nauk
pokrewnych w kontekście etycznych i nieetycznych
zachowań

CHM_K2_W06

egzamin pisemny

U1

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych
dyscyplin naukowych z zakresu chemii medycznej
i nauk przyrodniczych oraz w sposób krytyczny
korzystać z różnorodnych źródeł informacji naukowej

CHM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

potraﬁ przedstawić w formie pisemnej rozwój
podstawowych pojęć z zakresu chemii, chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz poglądów
ﬁlozoﬁczno-przyrodniczych na przestrzeni wieków

CHM_K2_U06

egzamin pisemny

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy; realnego określania zagrożeń dla środowiska;
wypełniania zobowiązań społecznych oraz dbałości
o zasoby muzealne nauk przyrodniczych
a w szczególności chemii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Początki chemii. Rozwój i osiągnięcia technologiczne w dziedzinie chemii w
epokach miedzianej, brązowej i żelaznej. Rozwój praktycznej chemii w
starożytnych państwach leżących w basenie Morza Śródziemnego, Indiach i
Chinach. Poglądy na budowę materii głoszone przez ﬁlozofów greckich. Początki
alchemii na forum międzynarodowym, rozwój alchemii arabskiej (VIII w.) i
europejskiej (X-XVII w.). Alchemia praktyczna i spekulatywna. Odkrycie nowych
pierwiastków, związków chemicznych, rozwój aparatury. Avicenna - ﬁlozof,
alchemik, ojciec medycyny i farmacji. Księgozbiory w bibliotekach arabskich,
odkrycia alchemików europejskich (Albert Wielki, R. Bacon, Pseudo-Geber); język
alchemiczny. Prace Agricoli. Jatrochemia. Teoria ﬂogistonu. Początki chemii
naukowej. Rozwój chemii w XVIII-XX w.: podstawowe prawa chemiczne, symbole
chemiczne - tablica układu okresowego. Rozwój chemii organicznej.
Promieniotwórczość. Izotopy. Historia teorii budowy atomu. Rozwój chemii w
Polsce w epoce żelaza. Polscy alchemicy - Michał Sędziwój. Chemia w Szkole
Głównej Koronnej - historia chemii na UJ. Rozwój chemii na Uniwersytecie
Wileńskim, Lwowskim i Warszawskim. Międzynarodowe i Polskie Towarzystwa
Naukowe.

1.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testu (40 pytań) oraz 2 pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów II roku (CHM, OSR, ZMN) i III roku (CHE, ZMN) studiów I stopnia oraz I roku (CHE, CHM, ZMN) i II roku
(CHE, ZMN) studiów II stopnia.

Sylabusy
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Absolwent na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca75696f1eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

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
0031Umiejętności osobowościowe

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
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy, potraﬁ przedstawić etapy
procesu rekrutacji.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przedstawić wyniki badań, a także inne własne
osiągnięcia w kontekście procesu rekrutacyjnego

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ napisać cv, list intencyjny i motywacyjny oraz
określić kierunki dalszego rozwoju kompetencji

CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
o rynku pracy, omówić zalety i wyzwania
samozatrudnienia, zaplanować ścieżkę kariery
zawodowej

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

wykonanie ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo pracy, rodzaje umów, obowiązki i prawa pracownika. Etapy rekrutacji:
analiza dokumentów, rozmowa kwaliﬁkacyjna, testy, centrum oceny.

W1

2.

Autoprezentacja - treści, forma, zasady

U1

3.

Wymagania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys,
list motywacyjny, kwestionariusz aplikacyjny itp.). Diagnoza własnych potrzeb i
możliwości rozwoju kompetencji

U2

4.

Charakterystyka małopolskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Źródła
informacji o rynku pracy: urzędy pracy, prasa, portale pracodawców, portale
społecznościowe, Targi pracy, konferencje branżowe. Samozatrudnienie.
Podstawy biznes planu. Podstawowe zasady negocjacji.

K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywne oceny z wszystkich zadań na platformie zdalnego nauczania
zaliczenie na ocenę m.in. życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z kwestionariusza
aplikacyjnego, charakterystyka pracodawcy,

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Popularyzacja nauk przyrodniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca7569b9d189.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom potrzeby właściwej promocji nauki oraz jej popularyzacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych
z działalnością naukową, dydaktyczną
i popularyzatorską, jak również z promocją nauki

CHM_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ w sposób popularny przedstawić aktualne
zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi
dziedzinami zarówno w postaci słownej i pisemnej
(notatka prasowa lub artykuł popularno-naukowy,
scenariusz warsztatów popularno-naukowych)

CHM_K2_U06

projekt

U2

potraﬁ dokonać oceny różnych mediów
wypowiadających się na tematy naukowe: czasopism
popularno-naukowych, źródeł internetowych, audycji
RTV

CHM_K2_U04

esej

CHM_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wyjaśnić potrzebę informowania społeczeństwa
o kierunkach prowadzonych badań i stanie ich
zaawansowania, ukazywania użyteczności nauki i jej
zastosowania w gospodarce i życiu codziennym

K2

potraﬁ omówić potrzebę rzetelności popularyzacji
nauki w środkach masowego przekazu oraz w mediach CHM_K2_K04
społecznościowych

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

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.

Na zajęciach studenci: 1. Poznają różne sposoby przekazywania wiedzy, formy
edukacji nieformalnej, edukacji przez całe życie, dydaktyczne metody
aktywizujące, krajowe i międzynarodowe projekty i inicjatywy związane z
promocją i popularyzacją nauk; próbują odpowiedzieć na pytanie: Jaką rolę w
społeczeństwie odgrywają i jak organizować inicjatywny typu: Festiwal Nauki,
Piknik Naukowy, Noc naukowców oraz instytucje typu: Ogród doświadczeń, Muzea
Interaktywne, Centra Nauki? Przygotują scenariusz zajęć warsztatowych.

W1

2.

Na zajęciach studenci: 2. Dowiedzą się jak przygotować krótkie wystąpienie ustne
z wykorzystaniem zasad komunikacji niewerbalnej (zasada TTT oraz what? when?
where? who? why?)

U1

Sylabusy
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3.

Na zajęciach studenci: 3. Dowiedzą się jaką rolę w popularyzacji nauki odgrywają
media (radio, TV, prasa, internet) w oparciu o przeprowadzoną analizę wybranych
fragmentów tekstów i audycji

U2

4.

Na zajęciach studenci: 4. Zanalizują rzetelność informacji naukowych
prezentowanych przez media społecznościowe (np. facebook , youtube, Twitter) i
zawartych w czasopismach popularno-naukowych poznając zasady prawne i
etyczne promocji nauk; Przygotują notatkę prasową i artykuł popularno-naukowy.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie wszystkich obecności, aktywności na
projekt, esej, prezentacja zajęciach i platformie oraz poprawności wszystkich wykonywanych
zadań.
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Umiejętności interpersonalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2A0.5ca7569bbebc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

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

Calem kursu jest nabycie i/lub wyszkolenie umiejętności interpersonalnych i społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety
służące planowaniu i realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów do działania w sposób
przedsiębiorczy

K1

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, blokady
komunikacyjne, narzędzia skutecznej i efektywnej komunikacji, kanały
komunikacyjne
2. Asertywność – charakterystyka, techniki
3. Proces grupowy – charakterystyka i mechanizmy działania
4. Konﬂikt – analiza konﬂiktów, strategiczne wzorce rozwiązywania konﬂiktów,
zarządzanie konﬂiktem w grupie
5. Negocjacje
6. Mediacje
7. Emocjonalne aspekty negocjacji i mediacji
8. Reguły wywierania wpływu społecznego – charakterystyka
9. Zjawisko manipulacji
10. Inteligencja interpersonalna a kompetencje społeczne – podsumowanie

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie udziału w zajęciach oraz końcowego testu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
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

Celem kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych
i ustnego prezentowania zagadnień związanych z tematyką badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej,
a także zaznajomienie z zasadami redagowania pracy magisterskiej i umiejętnością poszukiwania
i selekcjonowania literatury naukowej.

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

student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie
tematyki badań realizowanych w ramach pracy
magisterskiej.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W2

student zna podstawy teoretyczne metod badawczych
wykorzystywanych podczas realizacji pracy
magisterskiej.

CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W3

dokonać analizy i interpretacji danych uzyskanych
podczas eksperymentów realizowanych w ramach
pracy magisterskiej.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W4

student zna znaczenie uzyskanych wyników z punktu
widzenia planowania dalszych badań w obszarze
realizowanego w ramach pracy magisterskiej tematu.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W5

student zna zasady etyki i ochrony własności
intelektualnej w tym prawa autorskiego obowiązujące
podczas przygotowywania prezentacji
multimedialnych oraz pracy magisterskiej.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić znaczenie uzyskanych w ramach pracy
magisterskiej wyników dla rozwoju nauk
biomedycznych.

CHM_K2_U01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U2

przeprowadzić analizę wyników otrzymanych podczas
realizacji pracy magisterskiej, krytycznie je ocenić
oraz sformułować na ich podstawie logiczne wnioski.

CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U3

: a) aktywnie uczestniczyć w dyskusji naukowej; b)
formułować wnioski na podstawie przedstawionych
wyników; c) przygotować prezentację multimedialną
i w sposób zwięzły i profesjonalny wygłosić ustny
referat.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student w sposób rzetelny i obiektywny przedstawia
wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz
informacje zaczerpnięte z literatury naukowej.

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K2

student zna i przestrzega zasad wynikających
z ochrony własności intelektualnej.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K3

student zna i przestrzega zasad wynikających
z ochrony własności intelektualnej.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
0.0

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

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Podczas zajęć Studenci przedstawiają tematykę oraz wyniki uzyskane podczas
realizacji swoich prac magisterskich w formie prezentacji multimedialnych. Po
każdej prezentacji odbywa się dyskusja z aktywnym uczestnictwem słuchaczy
dotycząca przedstawionych treści oraz formy ich przedstawienia. Uwagę zwraca
się również na umiejętność analizy przedstawianych danych, formułowania
wniosków oraz krytyczne podejście do uzyskanych wyników. Ponadto studenci
zostają zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z przygotowywaniem rozpraw
magisterskich, w tym z zasadami wynikającymi z ochrony własności
intelektualnej.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunki zaliczenia uzyskania zaliczenia - przygotowanie i przedstawienie
w formie prezentacji zagadnień związanych z tematyką realizowanej pracy
magisterskiej, w tym uzyskanych wyników badań, uczestnictwo w
zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunki zaliczenia uzyskania zaliczenia - przygotowanie i przedstawienie
w formie prezentacji zagadnień związanych z tematyką realizowanej
zaliczenie na ocenę
pracy magisterskiej, w tym uzyskanych wyników badań, uczestnictwo w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Pracownia magisterska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.2C0.5ca756a7c87f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 250

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
46.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 250

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranych obszarów chemii medycznej oraz
metod i technik badawczych stosowanych w ramach realizowanego projektu. Nabycie umiejętności
samodzielnego prowadzenia badań naukowych, analizy otrzymanych danych i ich interpretacji oraz umiejętności
pisania rozprawy naukowej oraz współpracy w zespole.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie
tematyki badań realizowanych w ramach pracy
magisterskiej pozwalającą na samodzielną pracę
badawczą. Student zna znaczenie uzyskanych
wyników z punktu widzenia planowania dalszych
badań w obszarze realizowanego w ramach pracy
magisterskiej tematu.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W2

student zna podstawy teoretyczne metod badawczych
wykorzystywanych podczas realizacji pracy
magisterskiej. Student potraﬁ dokonać analizy
i interpretacji danych uzyskanych podczas
eksperymentów realizowanych w ramach pracy
magisterskiej

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W3

student dysponuje wiedzą o zasadach
bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania
surowców, energii i aparatury w praktyce
laboratoryjnej chemii medycznej.

CHM_K2_W05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W4

student zna zasady etyki i ochrony własności
intelektualnej w tym prawa autorskiego obowiązujące
podczas przygotowywania pracy magisterskiej.

CHM_K2_W06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U1

potraﬁ realizować zadania badawcze z zakresu chemii
medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki oraz sformułować
na ich podstawie logiczne wnioski.

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U2

potraﬁ pracować w zespole, pełnić w nim różne
funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,
związane z pracą zespołową. Potraﬁ pracować
w zespołach interdyscyplinarnych.

CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U3

wyjaśnić znaczenie uzyskanych w ramach pracy
magisterskiej wyników dla rozwoju nauk
biomedycznych.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U4

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
CHM_K2_U03
fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom
B2+).

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U5

potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych.

CHM_K2_U06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

U6

stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie
dokonywać analizy ryzyka.

CHM_K2_U05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w wykonywaniu badań do pracy
magisterskiej.
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K2

potraﬁ pracować samodzielnie mając świadomość
odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań,
eksperymentów i obserwacji.

CHM_K2_K02

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K3

student ma świadomość rozwoju nauki i konieczności
ciągłego poszerzania wiedzy np. poprzez korzystanie
z czasopism naukowych lub zasobów internetowych
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K4

student zna i przestrzega zasad wynikających
z ochrony własności intelektualnej.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

250

przygotowanie pracy dyplomowej

110

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przeprowadzenie badań literaturowych

90

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
600

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

250

przygotowanie pracy dyplomowej

110

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przeprowadzenie badań literaturowych

90

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
600

ECTS
46.0
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Liczba godzin
250

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
10.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prace badawcze realizowane w tematyce związanej z chemią medyczną,
obejmujące badania eksperymentalne lub obliczenia teoretyczne, opracowanie i
analizę uzyskanych wyników, ich odniesienie od wyników prezentowanych w
literaturze naukowej oraz zaproponowanie wniosków.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
przeprowadzenie własnych badań w ramach projektu magisterskiego,
przygotowanie tekstu pracy magisterskiej, dyskusje z udziałem promotora

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przeprowadzenie własnych badań w ramach projektu magisterskiego,
zaliczenie na ocenę przygotowanie tekstu pracy magisterskiej, dyskusje z udziałem
promotora

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zastosowanie metod elektrochemicznych w badaniach biologicznych
i medycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a7df4ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zna klasyﬁkację i podstawy teoretyczne metod elektrochemicznych, w tym pomiary konduktometryczne,
oparte na zjawisku elektroforezy, pomiarach potencjometrycznych, amperometrycznych,
chronopotencjometrycznych, chronoamperometrycznych oraz woltamperometrycznych. Student potraﬁ podać
przykłady zastosowań tych metod w naukach biologicznych i medycznych oraz zasady interpretacji uzyskanych
w ten sposób wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

242 / 268

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje wiedzą z zakresu właściwości
ﬁzykochemicznych wynikających ze struktury
związków i decydujących o ich aktywności
biologicznej.

CHM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

dysponuje wiedzą z zakresu podstaw działania
aparatury stosowanej w badaniach z zakresu chemii
ﬁzycznej a w szczególności elektrochemii.

CHM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod
elektrochemicznych w syntezie organicznej.

CHM_K2_W03

egzamin pisemny

W4

zna zasady i koncepcje „zielonej chemii” potraﬁ je
stosować w procesach elektrochemicznych.

CHM_K2_W05

egzamin pisemny

W5

zna podstawy prawne dotyczące ochrony własności
intelektualnej oraz regulacje etyczne i bioetyczne
obowiązujące na terenie Polski.

CHM_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność wyszukiwania informacji
w literaturze z zakresu tematów prezentowanych
na wykładzie i wyciągania na ich podstawie wniosków
naukowych

CHM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

stosując techniki elektrochemiczne potraﬁ
zaproponować metody i procedury badania
materiałów o zastosowaniu medycznym
CHM_K2_U02
i biomedycznym. Potraﬁ analizować i wyciągać wnioski
na podstawie danych doświadczalnych.

egzamin pisemny

U3

student zna polsko i anglojęzyczną nomenklaturę
elektrochemiczną oraz analityczną ściśle związaną
z technikami elektrochemicznymi i potraﬁ posługiwać
się nią w praktyce. Potraﬁ przedstawić problem
badawczy dotyczący aplikacji w medycynie i naukach
pokrewnych metod elektrochemicznych.

CHM_K2_U03

egzamin pisemny

U4

umiejętność pracy w grupie podczas przygotowywania
się do wykładów oraz egzaminu zaliczeniowego.

CHM_K2_U04

egzamin pisemny

U5

deﬁniuje podstawowe zasady BHP związane
z zagrożeniami czynnikami chemicznymi i ﬁzycznymi
w warunkach laboratoryjnych.

CHM_K2_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student w pełen zaangażowania sposób podczas
wykładów i po ich zakończeniu analizuje przekazane
przez wykładowcę informacje.

CHM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student prawidłowo stosuje praktyczną i teoretyczną
wiedzę z zakresu chemii medycznej w szczególności
w zakresie elektrochemii i samodzielnie poszerza ją
na własne potrzeby.

CHM_K2_K03

egzamin pisemny

K3

samodzielnie, traktując jako punkt wyjścia zdobyte
podczas wykładów informacje o elektrochemii,
poszerza i wzbogaca swoją wiedze elektrochemiczną
w codziennym życiu.

CHM_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyﬁkacja metod elektrochemicznych

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

2.

Konduktometria klasyczna i pomiary oporu w układach biologicznych.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

3.

Analityczne i preparatywne metody wykorzystujące zjawisko elektroforezy.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

4.

potencjometria, elektrody jonoselektywne, enzymatyczne i bioelektrody, równanie
Nikolskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

5.

Chronopotencjometria i chronoamperometria; metody woltamperometryczne;
systemy monitorowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

6.

Elektrochemia w syntezie organicznej.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin. Warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w
zajęciach. Warunki zaliczenia: na podstawie liczby punktów uzyskanych z
testowego egzaminu pisemnego (jednokrotnego wyboru), wynik powyżej
50% możliwych do uzyskania punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Związki powierzchniowo czynne w terapii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a7ebed5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zastosowaniem związków powierzchniowo aktywnych w biomedycynie i współczesnej
terapii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zastosowania związków o budowie amﬁpatycznej
w terapii medycznej i metody służące weryﬁkacji ich
biologicznej aktywności.

CHM_K2_W01

prezentacja
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W2

podstawowe techniki badania wpływu związków
powierzchniowo czynnych na biomembrany, a także
metody badawcze służące ﬁzykochemicznej
charakterystyce nanostruktur surfaktantowych.

CHM_K2_W02

prezentacja

W3

zastosowanie związków amﬁﬁlowych w biomedycynie.

CHM_K2_W04

prezentacja

W4

zasady ochrony własności intelektualnej w tym prawa
autorskiego.

CHM_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaproponować metody służące weryﬁkacji aktywności
biologicznej związków powierzchniowo czynnych.

CHM_K2_U01

prezentacja

U2

przedstawić problemy i prowadzić dyskusję na temat
wpływu surfaktantów na biomembrany.

CHM_K2_U02

prezentacja

CHM_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy oraz korzystania
z technologii informacyjnych do krytycznego
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Budowa i podział surfaktantów,
• Zjawiska agregacji i asocjacji w roztworach wodnych związków powierzchniowo
czynnych,
• Termodynamika roztworów surfaktantów,
• Efekt hydrofobowy,
• Związek pomiędzy budową cząsteczek surfaktantów i rodzajem tworzonych
agregatów
• Budowa i funkcje błon biologicznych, model płynnej mozaiki,
• Lipidy i białka membranowe,
• Czynniki wpływające na płynność i stopień uporządkowania błon komórkowych,
• Tratwy (rafty) lipidowe i ich funkcje,

1.

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

• Metody stosowane w modelowaniu błon biologicznych (monowarstwy
Langmuira, czarne dwuwarstwy lipidowe, liposomy, dwuwarstwy na podłożach
stałych),
• Metody stosowane w badaniu organizacji molekularnej modelowych błon
biologicznych,
• Oddziaływania surfaktantów z lipidami błon komórkowych,
• Solubilizacja membran,
• Zastosowanie związków powierzchniowo aktywnych jako nośników biomolekuł,
• Liposomy i kompleksy surfaktant-DNA jako niewirusowe nośniki stosowane w
terapii genowej,
• Wpływ leków antywirusowych, antybakteryjnych i przeciwnowotworowych o
budowie amﬁﬁl

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - uzyskanie pozytywnej oceny
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Fotofarmakologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca7569c56575.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna procesy fotochemiczne będące podstawą
działania fotofarmaceutyków, rozumie biochemiczne
mechanizmy działania fotofarmaceutyków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

student zna spektroskopowe właściwości
fotofarmaceutyków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Sylabusy
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W3

student zna metody stosowane w syntezie
fotofarmaceutyków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04,
CHM_K2_W05

W4

student zna zastosowania terapeutyczne
fotofarmaceutyków.

CHM_K2_W01,
CHM_K2_W02,
CHM_K2_W03,
CHM_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W5

student posiada wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa,
racjonalnego wykorzystania surowców, energii
i aparatury w praktyce laboratoryjnej i stosować ją
w zagadnieniach związanych z fotofarmakologią.

CHM_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

W6

student posiada wiedzę z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
i zastosować ją w zagadnieniach związanych
z fotofarmakologią.

CHM_K2_W06

zaliczenie ustne,
prezentacja

student posiada wiedzę na temat cech strukturalnych
związków stosowanych w fotofarmakologii
i zaproponować warunki ich syntezy i weryﬁkacji ich
aktywności biologicznej

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

zastosować wiedzę z zakresu farmakologii w realizacji
projektów badawczych z zakresu chemii medycznej

CHM_K2_U01,
CHM_K2_U02,
CHM_K2_U03,
CHM_K2_U04,
CHM_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

w sposób popularnonaukowy opisać tematykę
związaną z fotofarmakologią.

CHM_K2_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rzetelnie i sumiennie zdobywa wiedzę
z zakresu fotofarmakologii.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

student zna zagrożenia i wymagania dotyczące pracy
laboratoryjnej nad fotofarmaceutykami.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

K3

student jest świadomy stałego rozwoju
fotofarmakologii i związanej z tym konieczności
stałego poszerzania wiedzy z tego zakresu.

CHM_K2_K01,
CHM_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

2

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

Sylabusy
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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.

Wprowadzenie do fotofarmakologii

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Związki stosowane w fotofarmakologii

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

3.

Fotoprzełączniki

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Fotokontrola aktywności peptydów, białek i oligonukleotydów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Optogenetyka

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

6.

Fotofereza

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

7.

Optyczne kontrolowanie bólu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

8.

Optyczne kontrolowanie receptorów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

9.

Optyczne kontrolowanie kanałów jonowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

10.

Optyczne kontrolowanie enzymów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

11.

Optyczne kontrolowanie antybiotyków

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

12.

Fotochemiczna terapia wzroku i słuchu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

13.

Fotochemiczna terapia cukrzycy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

Sylabusy
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14.

Optyczne kontrolowanie uwalniania

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

15.

Fotoaktywowane związki przeciwnowotworowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w wykładach
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Lek a środowisko – aspekty analityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a803a76.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z informacjami z zakresu zagrożeń ze strony przemysłu farmaceutycznego, jak i obecności
w środowisku odpadów komunalnych i rolniczych z potencjalną obecnością farmaceutyków; określenie grupy
leków niebezpiecznych dla środowiska,

C2

nabycie wiedzy o stosowalności instrumentalnych metod analitycznych umożliwiających identyﬁkację jakościową
i ilościową leków w próbkach środowiskowych

C3

przekazywanie wiedzy o sposobie przygotowywania próbek środowiskowych zawierających leki do analizy, jak też
informacji o trudnościach analitycznych w identyﬁkacji składu,

C4

zapoznanie studenta z podstawowymi sposobami eliminacji wybranych leków z elementów środowiska –
uświadomienie słuchaczom problemów z procesem oczyszczania wód i spalania śmieci medycznych,

C5

nabycie podstawowej umiejętności wyciągania wniosków dotyczących obecności farmaceutyków
w ekosystemach.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada wiedzę z zakresu: • źródła leków
w środowisku, znajomości grup leków niebezpiecznych
dla środowiska, zagrożeń wynikających z obecności
leków w ekosystemach, • zagrożeń ze strony
przemysłu farmaceutycznego, jak i obecności
w środowisku odpadów komunalnych i rolniczych
z potencjalną obecnością farmaceutyków, •
możliwości analitycznych w identyﬁkacji i analizie
materiału środowiskowego pod kątem identyﬁkacji
śladowych ilości leków, • o procesach oczyszczania, •
gdzie szukać i jak interpretować Normy Polskie,
Unijne, EPA

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

student dysponuje wiedzą ogólną w zakresie zagrożeń:
• dotyczących utylizacji odpadów: komunalnych,
rolniczych, oraz przemysłu farmaceutycznego, • w
CHM_K2_W01
środowisku z potencjalną obecnością farmaceutyków;
potraﬁ określić grupy leków niebezpiecznych dla
środowiska.

zaliczenie pisemne

W3

potraﬁ wymienić i określić użyteczność
instrumentalnych metod analitycznych
umożliwiających identyﬁkację jakościową i ilościową
leków w próbkach środowiskowych, • zna sposoby
przygotowywania próbek do analizy, • potraﬁ
wymienić i omówić trudności analizy chemicznej
w identyﬁkacji składu próbek środowiskowych
zawierających ślady leków

CHM_K2_W02

zaliczenie pisemne

W4

dysponuje wiedzą dotyczącą sposobu bezpiecznej
utylizacji leków, jak i skutków zaniedbań w tym
zakresie

CHM_K2_W05

zaliczenie pisemne

W5

dysponuje wiedzą z zakresu zasad etyki,
a w szczególności bioetyki oraz zasad ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego.

CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne

U1

• potraﬁ znaleźć źródła informacji naukowej na temat
zagrożeń wynikających z obecności różnych grup leku
w środowisku • potraﬁ zaplanować sposób procedury
analitycznej identyﬁkacji leku w próbce
środowiskowej, • potraﬁ skomentować wyznaczone
wartości stężeń analitu w próbkach w oparciu
o normatywy dotyczące ochrony środowiska i zdrowia

CHM_K2_U02,
CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

jest świadom konieczności stałego poszerzania wiedzy
oraz korzystania z technologii informacyjnych
do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania
informacji.

CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne

U3

dysponuje wystarczającą wiedzą umożliwiająca
zaplanowanie analizy materiału środowiskowego
(wody, gleby, osadów dennych) do identyﬁkacji leków

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne

U4

potraﬁ szczegółowo mówić zadanie naukowe oparte
na studium literatury fachowej z zakresu analizy
chemicznej zastosowanej do podanego problemu
dotyczącego obecności leku w środowisku.

CHM_K2_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszanowania własności intelektualnej i jest świadom
roli, jaką będzie odgrywał w środowisku zawodowym
i społecznym.

CHM_K2_K03,
CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków
zawodowych

CHM_K2_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie referatu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedstawienie wyzwań towarzyszących analizie chemicznej próbek wód, ścieków,
gleby, powietrza pod kątem obecności: niesteroidowych leków przeciw zapalnych i
bólowych, B-blokerów, leków psychotropowych, sterydów anabolicznych, leków
W1
przeciw drgawkowych, markerów izotopowych, hormonów, leków ułatwiających
kontrolę wagi, leków weterynaryjnych, antybiotyków, narkotyków i innych, a także
ich metabolitów.

2.

Problem analizy ilościowej leku w elementach środowiska. Zapoznanie studenta z
trudnościami analitycznymi związanymi z identyﬁkacją leku/grupy leków;
procedurami analitycznymi niezbędnymi w analizie tego typu próbek
środowiskowych, z instrumentalnymi metodami analitycznymi wykorzystywanymi
do przygotowania próbki, identyﬁkacji i oznaczenia leków w próbkach
środowiskowych (wybrane metody spektroskopowe i chromatograﬁczne).

W2, W3, U1, U2

3.

Analityczne aspekty toksykologii środowiska i toksykologii przemysłowej;
Gospodarka rolna jako potencjalne źródło zanieczyszczeń środowiska lekami.

W2, W4

4.

Zagadnienia problemowe - z zakresu utylizacji leków przeterminowanych.
Wybrane sposoby eliminacji leku z elementów środowiska postrzeganego jako
jego zagrożenie (rola oczyszczalni ścieków i spalarni śmieci.

W2, U2, U3, U4, K1

5.

Sposoby interpretacji wyników analiz w oparciu np. o Normy Polskie, Unijne, EPA.

W5, U4, K1, K2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie student uzyskuje na podstawie 70% obecności na wykładzie i
złożonej w sesji egzaminacyjnej pisemnej pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych metod analizy instrumentalnej (spektrofotometria UV/VIS, elektrochemiczne, chromatograﬁczne)

Sylabusy
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Czujniki i bioczujniki w diagnostyce medycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a8103ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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 podstawowych zagadnień związanych z (bio)czujnikami oraz wykorzystania ich w diagnostyce
medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zagadnienia z zakresu zaawansowanych technik
analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
(bio)czujników.

CHM_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

student dysponuje wiedzą dotyczącą wykorzystania
nowych materiałów i nanomateriałów w konstrukcji
(bio)czujników, w tym wykorzystywanych
w diagnostyce medycznej.

CHM_K2_W04

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uzasadnić budowę (bio)czujników stosowanych
w diagnostyce medycznej, uwzględniając składniki
kompozytów modyﬁkujących powierzchnię sensora
oraz składniki matryc immobilizujących.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego wyszukiwania informacji i ciągłego
dokształcania się.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu 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.

Deﬁnicja czujnika i bioczujnika. Parametry analityczne charakteryzujące
(bio)czujniki. Podział (bio)czujników ze względu na przetwornik; (bio)czujniki
optyczne i elektrochemiczne. Podział bioczujników ze względu na wykorzystywany
materiał biologiczny. Matryce immobilizujące bioelementy oraz kompozyty
elektrodowe; polimery przewodzące, przykładowe nanostruktury wykorzystywane
w konstrukcji sensorów: nanorurki węglowe, grafen, węgiel mezoporowaty,
nanocząstki metali. Biosensory do zastosowań w diagnostyce medycznej:
jednorazowe, do oznaczeń in vivo oraz in vitro. Immunosensory, testy ELISA.
Przykłady zastosowania bioczujników w diagnostyce medycznej do oznaczania
glukozy, mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego, cholesterolu, acetylocholiny,
testy ciążowe, testy na obecność przeciwciał np. HIV, testy DNA.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
-

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaawansowane techniki analityczne w chemii medycznej

Sylabusy
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Wstęp do badań klinicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a66227f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki medyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0912Medycyna

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6, seminarium: 24

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu organizacji, planowania,
prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, a także pogłębienie wiedzy z zakresu procedur
administracyjnych, etycznych oraz prawnych związanych z wprowadzaniem nowych produktów leczniczych
w Polsce i na świecie.

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

posługuje się zagadnieniami z zakresu farmakologii,
bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance),
farmakokinetyki i statystyki biomedycznej.

CHM_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ zaplanować, prowadzić i monitorować badania
kliniczne produktów leczniczych,

CHM_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

posługuje się etycznymi, prawnymi uwarunkowaniami
projektowania i prowadzenia badań klinicznych,

CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne

W4

analizuje procedury administracyjne związane
z wprowadzaniem nowych produktów leczniczych
na rynek.

CHM_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planuje, prowadzi i monitoruje badania kliniczne
zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (GCP)
czyli Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK).

CHM_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ prowadzić dokumentację badania klinicznego
(dokumentacja tworzona przed rozpoczęciem,
w trakcie oraz po zakończeniu badania klinicznego).

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

interpretuje i wyciąga wnioski z procedur
wykorzystywanych na każdym z etapów badań
klinicznych.

CHM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U4

dokumentuje i ocenia dane o bezpieczeństwie
produktu leczniczego oraz zarządza ryzykiem
w badaniu klinicznym.

CHM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U5

interpretuje parametry farmakokinetyczne leku oraz
wyniki obliczeń z zakresu statystyki medycznej.

CHM_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U6

jest przygotowany do pracy w zespole.

CHM_K2_U04

zaliczenie pisemne

K1

poprzez nabycie biegłości w planowaniu, prowadzeniu
i monitorowaniu badań klinicznych produktów
leczniczych rozumie obowiązki i odpowiedzialność
badacza w badaniu klinicznym.

CHM_K2_K01

zaliczenie pisemne

K2

rozumie potrzebę uczenia się i poznawania nowych
metod badawczych w rozwoju leków.

CHM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

6

seminarium

24

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Zarys procesu rozwoju nowego leku - badania przedkliniczne.

W2, W3, U1, K2

2.

Badania kliniczne w Polsce i na świecie, zagadnienia etyczne i ich rola w
badaniach klinicznych, regulacje prawne oraz umowy stosowane w badaniach
klinicznych w Polsce i na świecie.

W1, U3, K1

3.

Nowe metody badawcze w rozwoju leków.

W1, U1, K2

4.

Badania kliniczne – podstawowe pojęcia, rys historyczny oraz najważniejsze
zagadnienia z zakresu farmakologii, farmakoterapii, farmakokinetyki i statystyki
biomedycznej.

W1, U1, K2

5.

Dokumentacja badania klinicznego.

W2, U2, K1

6.

Planowanie badań klinicznych.

W1, U1, U3, U4, K2

7.

Charakterystyka czterech faz badań klinicznych (I-IV).

W1, W4, U1, U4, K1

8.

Badania farmakokinetyczne z udziałem pacjentów.

W1, U5, K1

9.

Badania kliniczne w populacji pediatrycznej.

W1, U4, U5, K1

10.

Badania biodostępności i równoważności biologicznej leków.

W1, U5, K2

11.

Zarządzanie projektami.

W2, W3, W4, U1, U6, K1,
K2

12.

Obowiązki i odpowiedzialność badacza w badaniu klinicznym, świadoma zgoda
uczestnika badania klinicznego.

W3, U1, K1

13.

Monitorowanie badań klinicznych i zarządzanie badaniem w ośrodku.

W1, U1, U2, U3, K1

14.

Rzetelność i jakość w badaniach klinicznych, nadzorowanie badań klinicznych.

W3, W4, U1, K1

15.

Rejestracja produktów leczniczych.

W4, U2, U6, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia
odbywającego się w formie testu, obejmującego całość
zagadnień prezentowanych na wykładach i seminariach.
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach seminaryjnych, Wykonanie zadań
przewidzianych harmonogramem, Zaliczenie dwóch kolokwiów,
z których każde obejmuje 10 pytań testowych (za maks. 20
punktów). Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć minimum 12
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posługiwanie się podstawową wiedzą farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg
podawania leków oraz znajomości losów leków w organizmie.

Sylabusy
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Wybrane problemy chemii medycznej – studium przypadków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756a66e3ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna poszczególne etapy testowania nowych
związków jako potencjalnych leków.

CHM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin potraﬁ
zaprezentować najważniejsze aspekty i kryteria
związane z projektowaniem nowych leków.

CHM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przygotować prezentację z zakresu chemii
medycznej wykorzystując materiały anglojęzyczne.

CHM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U3

potraﬁ organizować i kierować pracą w grupie.

CHM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością w nauce i wykonywaniu obowiązków
zawodowych.

CHM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadom społecznego kontekstu przedstawianych
informacji.

CHM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

wobec ciągłego aktualizowania się wiedzy w zakresie
przedmiotu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się,
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

CHM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

seminarium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

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: Cykl życia leku: od pomysłu do wdrożenia a) na podstawie opracowań
książkowych; b) na podstawie wybranych przypadków ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnieć polskich naukowców. Najnowsze trendy w rozwoju
leków: medycyna spersonalizowana, teranostyka i inne.

W1, K1, K2, K3

2.

Seminarium: Grupa studentów przedstawia opracowanie na temat zadany przez
koordynatora kursu a dotyczący najnowszych badań związanych z
wprowadzeniem do terapii nowych związków w formie prezentacji mulimedialnej
oraz bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień
naukowych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Postawą zaliczenie przedmiotu obejmującego wykład oraz zajęcia
seminaryjne jest uczestnictwo w zajęciach oraz ocena prezentacji
zaliczenie na ocenę
przygotowanej na temat zadany przez prowadzącego lub przygotowanie
eseju lub zaliczenie pisemne.

seminarium

Postawą zaliczenie przedmiotu obejmującego wykład oraz zajęcia
seminaryjne jest uczestnictwo w zajęciach oraz ocena prezentacji
zaliczenie na ocenę
przygotowanej na temat zadany przez prowadzącego lub przygotowanie
eseju lub zaliczenie pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bioetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia medyczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCHMS.240.5ca756977ed12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0510Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 2, seminarium: 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:
W1

Sylabusy

• student zna normy etyczne eksperymentowania
na ludziach i zwierzętach, posiada wiedzę dotycząca
etyki środowiska i własności intelektualnej

CHM_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie
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W2

student umie postępować ze zwierzętami

CHM_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• rozumie i stosuje normy etyczne w pracy zawodowej

CHM_K2_U05

prezentacja, zaliczenie

U2

etycznie obchodzić się ze zwierzętami

CHM_K2_U06

prezentacja, zaliczenie

K1

• docenia znaczenie etycznego postępowania
ze zwierzętami, wykazuje odpowiedzialność w pracy
ze zwierzętami, wdraża i rozwija zasady etyki
zawodowej i środowiskowej

CHM_K2_K01

prezentacja, zaliczenie

K2

przekazać etyczne aspekty eksperymentowania
na zwierzętach

CHM_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

2

seminarium

13

przygotowanie prezentacji multimedialnej

35

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.

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, W2

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

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, czas trwania 45 minut. Egzamin zdany jeżeli
student uzyska 51% punktów. Ocena końcowa z kursu Bioetyka
będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z seminarium i
egzaminu.

wykład

egzamin pisemny

seminarium

prezentacja, zaliczenie Obecność, aktywność na zajęciach, pozytywnie zaliczona prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatoriach obowiązkowa
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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